РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 18
София, 19.12.2012 г.
Днес, 19 декември 2012 г. се проведе заседание на Държавната комисия по
хазарта с участието на г-н Калоян Кръстев – председател, 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 предложение за окончателно отнемане на
издаден лиценз:
1. За игрално казино:
1.„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО”ЕООД, гр. София /изх. № П3189/18.12.12/
ВТОРИ РАЗДЕЛ - Утвърждаване на одобрени от Българския институт по
метрология типове на игрално оборудване, които могат да се произвеждат и
внасят, за да се експлоатират в страната /изх. № П-1286/18.12.12 г./
ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ЗИТА ПАРТНЕРС”ООД, гр. Бургас /изх. № П-2327/15.12.12/,/вх. № И2327/30.10.12г./
1.2.„КОСМОС”ЕООД, гр. Свищов /изх. № П-2471/15.12.12/,/вх. № И-2471/29.11.12г./
2. За лотарийна игра, за лото игра, за залагания върху резултати от спортни
състезания и за залагания върху случайни събития:
2.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2540/13.12.12/,/вх. № И-2540/10.12.12г./
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издаден лиценз и на промяна в състава на
управителен орган:
1. За игрално казино:
1.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П2568/14.12.12/,/вх. № И-2568/12.12.12г./
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ПЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в съставите на управителни органи:
1. За игрални казина:
1.1„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2535/12.12.12/,/вх. № И2535/10.12.12г./
1.2.„АКТИВ - БГ”АД, гр. София /изх. № П-2579/17.12.12/,/вх. № И-2579/12.12.12г./
ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.ЕТ„ПЕТЪР АНДРОНОВ”, гр. Ловеч /изх. № П-2459/17.12.12/,/вх. № И2459/28.11.12г./
1.2.„БИ ТИ ДЖИ ГЕЙМ”ООД, гр. София /изх. № П-2539/15.12.12/,/вх. № И2539/10.12.12г./
1.3.„АБ И МД”ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-2547/17.12.12/,/вх. № И-2547/11.12.12г./
1.4.„ГОЧЕВ-СТАР”ООД, гр. София /изх. № П-2571/17.12.12/,/вх. № И-2571/12.12.12г./
1.5.„ДОМО-23”ЕООД, гр. София /изх. № П-2573/13.12.12/,/вх. № И-2573/12.12.12г./
1.6.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2588/14.12.12/,/вх. № И-2588/13.12.12г./
1.7.„МОНАРХ”ООД, гр. София /изх. № П-2613/17.12.12/,/вх. № И-2613/15.12.12г./
2. За числова лотарийна игра бинго:
2.1.„АНЕЛ БИНГО-АБС”ООД, гр. София /изх. № П-2577/17.12.12/,/вх. № И2577/12.12.12г./
СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.„КАРИНА”ООД, гр. София /изх. № П-2531/17.12.12/,/вх. № И-2531/07.12.12г./
1.2.„КОСМОС”ЕООД, гр. Свищов /изх. № П-2583/18.12.12/,/вх. № И-2583/13.12.12г./
ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.„АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ”АД, гр. София /изх. № П-2519/15.12.12/,/вх. № И2519/06.12.12г./
2.„ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ”АД, гр. София /изх. № П-2546/18.12.12/,/вх. № И2546/11.12.12г./
ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока на
действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2522/18.12.12/,/вх. № И-2522/06.12.12г./
1.2.„КОНТИ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2570/17.12.12/,/вх. № И-2570/12.12.12г./
ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени лицензи:
1. За игрално казино:
1.1.„ЛАРИС-ВЕГА”ООД, гр. София /изх. № П-2556/17.12.12/,/вх. № И-2556/11.12.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„КАЗИНО БГ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2457/12.12.12/,/вх. № И-2457/27.11.12г./
2.2.ЕТ„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-2523/13.12.12/,/вх. № И2523/07.12.12г./
2.3.„ОЛИМП - 2002”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-2468/18.12.12/,/вх. № И-2468/29.11.12г./
2.4.„ПРОЕКТ-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2474/17.12.12/,/вх. № И-2474/30.11.12г./
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2.5.„КРАТО”ООД, гр. София /изх. № П-2555/18.12.12/,/вх. № И-2555/11.12.12г./
2.6.ЕТ„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-2491/12.12.12/,/вх. № И2491/04.12.12г./
2.7.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-2492/12.12.12/,/вх. № И-2492/04.12.12г./
2.8.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2495/17.12.12/,/вх. № И2495/04.12.12г./
2.9.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2604/17.12.12/,/вх. № И2604/14.12.12г./
2.10.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2524/18.12.12/,/вх. № И2524/07.12.12г./
2.11.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2525/18.12.12/,/вх. № И2525/07.12.12г./
2.12.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2526/18.12.12/,/вх. № И2526/07.12.12г./
2.13.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2548/18.12.12/,/вх. № И2548/11.12.12г./
2.14.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2549/18.12.12/,/вх. № И2549/11.12.12г./
2.15.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-2527/17.12.12/,/вх. № И2527/07.12.12г./
2.16.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-2528/17.12.12/,/вх. № И2528/07.12.12г./
2.17.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-2550/18.12.12/,/вх. № И-2550/11.12.12г./
2.18.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2551/17.12.12/,/вх. № И-2551/11.12.12г./
2.19.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2552/17.12.12/,/вх. № И-2552/11.12.12г./
2.20.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-2553/17.12.12/,/вх. № И2553/11.12.12г./
2.21.„ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2554/18.12.12/,/вх. № И2554/11.12.12г./
2.22.„ПИТ 2000”ООД, гр. София /изх. № П-2503/12.12.12/,/вх. № И-2503/05.12.12г./
2.23.„РЕСПЕКТ-2007”ООД, гр. Карнобат /изх. № П-2529/12.12.12/,/вх. № И2529/07.12.12г./
2.24.„ФЕНИКС ГОЛД”ЕООД, гр. София /изх. № П-2533/17.12.12/,/вх. № И2533/10.12.12г./
2.25.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2534/17.12.12/,/вх. № И-2534/10.12.12г./
2.26.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2557/18.12.12/,/вх. № И-2557/11.12.12г./
2.27.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2558/17.12.12/,/вх. № И-2558/11.12.12г./
2.28.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2559/17.12.12/,/вх. № И-2559/11.12.12г./
2.29.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2560/17.12.12/,/вх. № И-2560/11.12.12г./
2.30.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2561/18.12.12/,/вх. № И-2561/11.12.12г./
2.31.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2576/17.12.12/,/вх. № И-2576/12.12.12г./
2.32.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София /изх. № П-2562/17.12.12/,/вх. № И2562/11.12.12г./
2.33.„ИЗПАУ-2008”ЕООД, гр. Любимец /изх. № П-2536/13.12.12/,/вх. № И2536/10.12.12г./
2.34.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2541/14.12.12/,/вх. № И-2541/10.12.12г./
2.35.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2544/14.12.12/,/вх. № И2544/11.12.12г./
2.36.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2600/18.12.12/,/вх. № И2600/14.12.12г./
2.37.„Е.Г.-КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-2605/18.12.12/,/вх. № И2605/14.12.12г./
2.38.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2563/14.12.12/,/вх. № И-2563/11.12.12г./

3

2.39.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2578/17.12.12/,/вх. № И-2578/12.12.12г./
2.40.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2597/18.12.12/,/вх. №
И-2597/14.12.12г./
2.41.„ЕВРОПЕТРОЛ”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2614/18.12.12/,/вх. № И2614/15.12.12г./
2.42.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2564/17.12.12/,/вх. № И2564/11.12.12г./
2.43.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2565/14.12.12/,/вх. № И2565/11.12.12г./
2.44.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2566/17.12.12/,/вх. № И2566/11.12.12г./
2.45.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2567/17.12.12/,/вх. № И2567/12.12.12г./
2.46.„ЖОКЕР-1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2572/14.12.12/,/вх. № И-2572/12.12.12г./
2.47.„ПМС”ООД, гр. Велико Търново /изх. № П-2603/18.12.12/,/вх. № И-2603/14.12.12г./
2.48.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2584/17.12.12/,/вх. № И-2584/13.12.12г./
2.49.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2585/18.12.12/,/вх. № И-2585/13.12.12г./
2.50.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2621/18.12.12/,/вх. № И-2621/15.12.12г./
2.51.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2622/18.12.12/,/вх. № И-2622/15.12.12г./
2.52.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2623/18.12.12/,/вх. № И-2623/15.12.12г./
2.53.„ВЪЛЕВИ”ООД, гр. Чирпан /изх. № П-2581/18.12.12/,/вх. № И-2581/13.12.12г./
2.54.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2586/17.12.12/,/вх. № И-2586/13.12.12г./
2.55.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2587/17.12.12/,/вх. № И-2587/13.12.12г./
2.56.„КЕНОМАТ”ООД, гр. Бургас /изх. № П-2589/15.12.12/,/вх. № И-2589/13.12.12г./
2.57.„ЕМ-ДЖИ ГЕЙМС”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2590/17.12.12/,/вх. № И2590/13.12.12г./
2.58.„ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2591/17.12.12/,/вх. № И2591/13.12.12г./
2.59.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2595/18.12.12/,/вх. № И2595/14.12.12г./
2.60.„ЕКЗА ГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-2596/18.12.12/,/вх. № И-2596/14.12.12г./
2.61.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-2598/18.12.12/,/вх. № И2598/14.12.12г./
2.62.„КАЗИНО САЛОН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2601/18.12.12/,/вх. № И2601/14.12.12г./
2.63.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2615/18.12.12/,/вх. № И-2615/15.12.12г./
2.64.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-2617/18.12.12/,/вх.
№ И-2617/15.12.12г./
2.65.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-2618/18.12.12/,/вх.
№ И-2618/15.12.12г./
2.66.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-2619/18.12.12/,/вх.
№ И-2619/15.12.12г./
2.67.„ПЕЛТ”ЕООД, гр. Габрово /изх. № П-2625/18.12.12/,/вх. № И-2625/15.12.12г./
3. За залагания върху резултати от спортни състезания:
3.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2580/15.12.12/,/вх. № И-2580/13.12.12г./
ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри, на
удостоверителни знаци /чипове/, на образец на билет:
1. За игрални казина:
1.1.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2470/15.12.12/,/вх. №
И-2470/29.11.12г./
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1.2.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2530/12.12.12/,/вх. № И2530/07.12.12г./
1.3.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2626/18.12.12/,/вх. № И2626/17.12.12г./
1.4.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2635/18.12.12/,/вх.
№ И-2635/17.12.12г./
1.5.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-2599/18.12.12/,/вх. № И2599/14.12.12г./
2. За игрални зали:
2.1.„БОРА 3001”ООД, гр. София /изх. № П-2487/15.12.12/,/вх. № И-2487/04.12.12г./
2.2.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2494/17.12.12/,/вх. № И2494/04.12.12г./
2.3.„СИТ - 33”ООД, гр. София /изх. № П-2500/12.12.12/,/вх. № И-2500/05.12.12г./
2.4.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2569/18.12.12/,/вх. № И2569/12.12.12г./
2.5.„ПРИНЦ - 1”ЕООД, гр. Търговище /изх. № П-2620/18.12.12/,/вх. № И2620/15.12.12г./
3. За лотарийна игра/ утвърждаване на образец на билет:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр.
2610/17.12.12/,/вх. № И-2610/15.12.12г./

София

/изх.

№

П-

ДВАНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Поправки на очевидни фактически грешки:
1. За игрална зала:
1.1.„ЛЪКИ ГЕЙМ”ООД, гр. Варна /изх. № П-2274-1/13.12.12/,/вх. № И-22741/06.12.12г./
2. Предложение /изх. № П-3400/18.12.2012/ за поправка на очевидна фактическа грешка
в предложение изх. № П-597/30.05.2012 г. за утвърждаване на списък на одобрените от
Българския институт по метрология типове и модификации на игрални автомати и други
игрални съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират в страната.
ТРИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разни.
ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на предложение за окончателно отнемане на
издаден лиценз:
1. За игрално казино:
1.„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО”ЕООД, гр. София /изх. №
П-3189/18.12.12/
На 29.11.2012 г. с Протоколно решение в точка разни на Протокол №
16/29.11.2012 г. Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е взела решение за образуване на
административно производство по искане с вх. № 3189/21.11.2012 г. от „ИНТЕРХОТЕЛ
ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД с ЕИК: 831642594. Искането е за образуване на
административно производство по прилагане на принудителна административна мярка отнемане на издаден от ДКХ лиценз, за който е издадено Удостоверение №
И-2095/02.10.2012 г. на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД с
ЕИК: 130025334, за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. „Народно събрание” № 4, х-л „Бизнес Хотел Интерхотел Гранд Хотел София”,
казино „КАПИТОЛ”. Цитираното искане е постъпило и в инспектората на
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма с вх. № 94-Е-123/22.11.2012 г.,
от където е препратено на ДКХ с писмо вх. № 3189/30.11.2012 г. С писмото
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД на основание чл. 24 от АПК и във връзка
с компетентността на ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗХ иска образуване на
административно производство по прилагане на принудителна административна мярка –

5

отнемане на издадения от ДКХ лиценз, за който е издадено Удостоверение №
И-2095/02.10.2012 г., поради следните обстоятелства:
1. На основание чл. 9, ал. 1 от ЗХ „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД
заявява, че оттегля съгласието си „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ
КАЗИНО” ЕООД да организира хазартни игри в игрално казино в получените на лизинг
и управлявани от акционерното дружество помещения, част от „Интерхотел Гранд
Хотел София” находящи се на адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
2. На основание чл. 9, ал. 1 от ЗХ във връзка с чл. 13, т. 1 от Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях акционерното дружество заявява, че е
отпаднало правното основание за ползване на помещението, тъй като договорът за наем
с „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД е прекратен. В писмото е
посочено, че договорът за наем е прекратен поради разваляне, считано от 07.06.2012 г.,
като това се дължи на неизпълнение на задължението на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНДХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД за заплащане на наемната цена посочена в договора,
надхвърляща към 21.11.2012 г. сумата от 1 000 000 /един милион/ лева. След развалянето
на договора ДКХ е уведомена, че на 15.08.2012 г. е сключен нов нотариално заверен и
надлежно вписан в Агенцията по вписванията договор за наем за същите помещения с
наемодател „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД и наемател „ХРАМ
АГ” ЕООД, с ЕИК: 121135600.
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД посочва, че на основание
Изпълнителен лист, издаден от СРС на основание съдебно решение по ч.гр.д. №
41219/2012 г. по описа на СРС, ГО, 32 състав „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ
КАЗИНО” ЕООД е принудително извадено от помещенията, тъй като не желае да ги
освободи след прекратяване на договора за наем – съгласно представено удостоверение
издадено от ЧСИ Мариян Петков, рег. № 851.
На следващо място е посочено, че цялото игрално оборудване за организиране на
хазартни игри в игралното казино не се намира в помещението на казиното, понеже на
основание Обезпечителна заповед от 16.11.2012 г. по гр.д. № 15142/2012 г. по описа на
СГС, АО-ІІІ Г състав е допуснато обезпечение на допълнително дължимо обезщетение
за ползване на имота за сумата от 348 939,15 лева, чрез запор на описаното в заповедта
игрално оборудване. Обезпечението е наложено от пом. ЧСИ Атанаска Петканова от
17.11.2012 г., като оборудването е предадено на пазач. С вх. № 3189/30.11.2012 г. ДКХ е
уведомена, че считано от 17.11.2012 г. „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ
КАЗИНО” ЕООД не се помещава в сградата с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание”
№ 4.
На 22.11.2012 г. в ДКХ е получена молба с вх. № 3189/22.11.2012 г. към искане
вх. № 3189/21.11.2012 г. С молбата е представено копие от нотариално заверена
декларация от „И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕАД от 02.07.2012 г., в т. 2 на която изрично е
посочено, че „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД има право да упражнява
всички права на наемодател по договор за лизинг.
С писмо вх. № 3189/10.12.2012 г. на ДКХ, „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ
СОФИЯ” АД уведомява Комисията относно следните обстоятелства:
1. Даденото съгласие за организиране на хазартна дейност в недвижимия имот е
изрично оттеглено от собственика на имота, което е задължително условие за издаване
на лиценз за организиране на хазартни игри съгласно чл. 8, ал. 5 от ЗХ във връзка с чл.
13, т. 4 от Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за
хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях и за фактическото
осъществяване на дейността, съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗХ.
2. Правата на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД да
ползва помещението, предмет на удостоверението за издаден лиценз, са погасени с
разваляне на сключения договор за наем и с извеждането от помещението на държателя.
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Към писмото са приложени нотариално заверена декларация от 07.12.2012 г. от
„И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕАД за оттегляне на съгласие за организиране на хазартни игри
в игрално казино от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД и копие
на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 106, V, рег. № 17234, дело
№ 845/2008 г.
На 12.12.2012 г. с писмо изх. № 1264 на ДКХ, на основание чл. 33, ал. 4 от ЗХ от
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД е изискано в срок от
13.12.2012 г. до 19.12.2012 г. да предостави актуални документи, заверени от „И ЕФ
ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕАД, удостоверяващи правното основание за ползване на помещението,
в което се организират хазартни игри в игрално казино, съгласно издадено от
председателя на ДКХ Удостоверение за издаден лиценз № И-2095/02.10.2012 г. Писмото
е получено същия ден на ръка в ДКХ от упълномощен представител на „ИНТЕРХОТЕЛ
ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД - адв. Вера Начкова Андонова.
В указания срок от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД
не са представени актуални документи, заверени от „И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕАД,
удостоверяващи правното основание за ползване на помещението, в което се
организират хазартни игри в игрално казино, съгласно издадено от председателя на ДКХ
Удостоверение за издаден лиценз № И-2095/02.10.2012 г.
От събраните документи по образуваното административно производство по
искане с вх. № 3189/21.11.2012 г. на ДКХ е видно, че е настъпила промяна в
обстоятелствата, въз основа на които е издаден лиценз за организиране на хазартни игри
в игрално казино на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД,
водеща до неизпълнение на условията по чл. 8, ал. 5 от ЗХ, във връзка с чл. 13, т. 1 и 4 от
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях /Наредбата/.
Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 2 от ЗХ Комисията прилага
принудителна административна мярка – окончателно отнемане на издадения лиценз, при
промяна на обстоятелствата, водеща до неизпълнение на условията по чл. 8 от Закона за
хазарта.
Предвид гореизложеното председателят на ДКХ с предложение изх. №
П-3189/18.12.2012 г. е предложил на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 и чл. 86, ал. 1, т. 2 във
връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за хазарта и чл. 13, т. 1 и 4 от Наредбата Комисията
окончателно да отнеме издадения лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2095
от 02.10.2012 г. на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно
събрание” № 4, х-л „Бизнес Хотел Интерхотел Гранд Хотел София”, казино
„КАПИТОЛ”.
На проведеното на 19.12.2012 г. заседание членовете на ДКХ пристъпиха към
разглеждане на предложение изх. № П-3189/18.12.2012 г. на председателя на ДКХ. С
оглед необходимостта от изясняване на обстоятелствата, свързани с предложението, на
основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието на ДКХ бяха поканени и присъстваха г-жа
Василена Лъчезарова Мариньо – управител на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ
СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД и упълномощеният от нея адв. Вера Начкова Андонова с
пълномощно от 11.07.2012 г. Представителите бяха запознати с мотивите за окончателно
отнемане на издадения на дружеството лиценз и им бе предоставена възможност да
дадат обяснения и да представят нови доказателства. Адв. Андонова представи на
членовете на ДКХ заверени копия от Договор за отдаване под наем на недвижим имот от
17.11.2000 г. със срок от 10 години, сключен между „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ
СОФИЯ” АД - наемодател и „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО”
ЕООД – наемател, и Анекс № 5 към този договор от 11.01.2011 г. сключен между „И ЕФ
ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕАД – наемодател и „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ
КАЗИНО” ЕООД – наемател. Представените документи бяха прегледани и приети от
членовете на ДКХ. Във връзка с тях адв. Андонова обясни, че през 2008 г. недвижимият
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имот, в който се намира игралното казино, е продаден от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНДХОТЕЛ СОФИЯ” АД на „И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕАД. Поради това наемните отношения
на организатора (видно от представения анекс) били единствено и само с „И ЕФ ДЖИ
ЛИЗИНГ” ЕАД. Предвид тези обстоятелства адвокатът заяви, че „ИНТЕРХОТЕЛ
ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД няма никакви наемни отношения с дружеството
организатор на хазартни игри и съответно няма право да разваля договора за наем,
сключен със собственика на имота „И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕАД, като договорът все още
е валиден и не е развален. На следващо място адв. Андонова обясни, че не е запозната с
представените от акционерното дружество документи и по-конкретно с Договора за
лизинг, сключен между „И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕАД – лизингодател, и „ИНТЕРХОТЕЛ
ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД – лизингополучател, както и с декларация от 07.12.2012 г.
от „И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕАД за оттегляне на съгласие за организиране на хазартни
игри в игрално казино от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД.
Поради това на представителите на организатора бяха предоставени посочените
документи, за да се запознаят с тях. След като прегледа документите адв. Андонова
посочи, че в представения договор за лизинг липсва разпоредба, с която на
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД се предоставя правото да упражнява
всички права на наемодател. Относно декларацията адв. Андонова поиска от членовете
на ДКХ да й предоставят срок, в който да се запознае подробно с нея, за да даде
становище. На въпроси касаещи изпълнителния лист, издаден от СРС на основание
съдебно решение по ч.гр.д. № 41219/2012 г., с който „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ
СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД е принудително извадено от помещенията, където се
организират хазартни игри, адв. Андонова обясни, че действително дружеството е
изведено от помещенията на 17.11.2012 г., но без да му се предостави възможност да се
запознае с изпълнителния лист и съответно с основанията довели до принудителното
извеждане. Във връзка с това обстоятелство от дружеството е депозирана жалба пред
ЧСИ Мариян Петков, рег. № 851, изпълнител на принудителното извеждане, с
аргументи, че организаторът е неправомерно изведен от помещението. Представителите
заявиха, че едва сега разбират за наличието на изпълнително дело, по което
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД е било осъдено от „ХРАМ АГ” ЕООД да
предаде владението на помещенията, където се намира игралното казино. На въпрос
свързан с игралните маси и игрални автомати вписани в удостоверението за издаден
лиценз не се даде обяснение. На следващо място от страна на ДКХ бе зададен въпрос
свързан с плащането на наемната цена по сключения договор за наем. Адв. Андонова
обясни, че организаторът не е плащал наем от февруари 2012 г. досега. Това се дължи на
първо място на обстоятелството, че той не е знаел, че този наем следва да се плати на
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД. Освен това организаторът на хазартните
игри и акционерното дружество били в конфликт, тъй като помещенията, които се
намират под игралното казино, били отдадени под наем на нощен клуб „Бар Текила”
Шумът и вибрациите от клуба смущавали и препятствали провеждането на игрите в
казиното и отблъсквали неговите клиенти. Във връзка с това „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНДХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД поискало да направи за своя сметка звукоизолация на
това помещение като платената сума се приспадне от дължимия му наем. Наличието на
шум от нощния клуб било доказано с извършени замервания, от които ставало ясно, че
той надвишава законоустановените норми. Адв. Андонова заяви, че от страна на
акционерното дружество било отказано да се извърши такова приспадане, поради което
и организаторът не бил направил звукоизолацията и съответно не е плащал наем за
ползваните помещения до извеждането му то тях.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието на ДКХ бяха поканени и
присъстваха също и представители на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД адв. Ангел Стоянов Русев, упълномощен от адв. Емил Николаев Емануилов, както и адв.
Емануилов, в качеството си на упълномощен представител на Евгени Спасов Русев –
изпълнителен директор на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД. Представят
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пълномощни от 10.12.2012 г. и с рег. № 6406/20.11.2012 г. Адв. Русев и адв. Емануилов
бяха запознати с изложените в предложение изх. № П-3189/18.12.2012 г. на председателя
на ДКХ обстоятелства и им бе предоставена възможност да дадат обяснения и да
представят нови доказателства. На въпроси свързани със собствеността на помещенията,
където се организират хазартни игри от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ
КАЗИНО” ЕООД, представителите обясниха, че собственик на помещенията и
съответно на целия хотел от 2008 г. е „И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕАД, като за това
обстоятелство на ДКХ е представено и копие от Нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 106, V, рег. № 17234, дело № 845/2008 г. Впоследствие с договор за
лизинг „И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ” ЕАД като лизингодател е предоставил на
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД като лизингополучател упражняването на
всички права на наемодател по този договор. На въпрос запознато ли е с този договор
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД представителите заявиха, че
договорът е предоставен на дружеството и то е наясно с неговите клаузи. Адв.
Емануилов посочи, че може да предостави на членовете на ДКХ протоколи от заседания
по дела със страни „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ” АД - жалбоподател и
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД – ответник, от които е
видно, че договорът за лизинг е предоставен на организатора. На въпрос свързан с
развалянето на договора за наем представителите обясниха, че считано от януари 2012 г.
наемателят е изцяло в неизпълнение на задължението си за плащане на наемната цена по
този договор, като към 21.11.2012 г. той дължи повече от 1 000 000 /един милион/ лева.
Поради това обстоятелство с нотариална покана надлежно връчена на „ИНТЕРХОТЕЛ
ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД е бил предоставен 30-дневен срок за плащане
на просрочените задължения с предизвестие, че в случай на неплащане в този срок
договорът следва да се счита за развален. В посочения срок задълженията изобщо не
били погасени, като срокът на предизвестието за плащане по нотариалната покана
изтекъл на 07.06.2012 г., от която дата и договорът за наем от 17.11.2000 г. бил развален
при спазване на всички законови разпоредби. На следващо място посочиха, че от страна
на дружеството срещу „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД са
заведени три арбитражни дела с предмет дължимата наемна цена за отдаденото под наем
помещение, като по нито едно от тях не е оспорено развалянето на договора. Освен това
организаторът на хазартните игри не е плащал и консумативите свързани с ползването
на помещенията /ел. енергия, вода и др./. „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ
КАЗИНО” ЕООД не е плащало и заплати на служителите в игралното казино. На
въпроси относно обстоятелството, че представителите на организатора са заявили, че не
е плащан наем поради липсата на звукоизолация на помещенията под казиното, които
били отдадени под наем на нощен клуб, адв. Емануилов заяви, че това е напълно
невярно, тъй като в помещенията, където е нощният клуб е поставена най-качествената
звукоизолация, която отговаря на всички изисквания и напълно изолира шума. За тези
обстоятелства са съставени и протоколи за замерване съгласно които няма никакви
доказателства, че твърдените от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО”
ЕООД шум и вибрации се генерират от нощния клуб. Представителите заявиха, че от
всички представени от тях документи се установява по безспорен начин, че е отпаднало
правното основание за ползване на помещенията от „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ
СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД.
След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложение и взе
предвид дадените обяснения и представените документи, Комисията прецени, че с цел
изясняване на фактите и обстоятелства от значение за случая е необходимо на основание
чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ да се
предостави възможност на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД
да изложи писмено своите обяснения и възражения и да представи документи във връзка
с мотивите към предложението за окончателно отнемане на издадения лиценз, както и да
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се осигури възможност на дружеството да прегледа документите по образуваното
производство, като си направи бележки, извадки и копия от тях.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 86, ал. 1, т. 2, във
връзка с чл. 8, ал. 5 и § 7, ал. 1 от ПЗР на Закона за хазарта и чл. 13, т. 1 и 4 от Наредбата
за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях във връзка с чл. 35 и чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс, Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
1. Отлага произнасянето по предложение изх. № П-3189/18.12.2012 г. на
председателя на ДКХ за окончателно отнемане на издадения лиценз, за който е издадено
Удостоверение № И-2095 от 02.10.2012 г. на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ
КАЗИНО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ж.к. „Лозенец”, ул. „Богатица” № 34, ЕИК: 130025334, представлявано от управителя
Василена Лъчезарова Мариньо, за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4, х-л „Бизнес Хотел Интерхотел Гранд
Хотел София”, казино „КАПИТОЛ”.
2. Възлага на Дирекция „Лицензи, игрално и комуникационно оборудване,
информационни системи и анализи” в ДКХ да уведоми писмено „ИНТЕРХОТЕЛ
ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ЕООД за решението на ДКХ и за мотивите към
предложение изх. № П-1389/18.12.2012 г. за окончателно отнемане на издадения лиценз.
Предоставя възможност на „ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ
КАЗИНО” ЕООД в 7 /седем/ дневен срок от получаване на писмото за уведомяване да
изложи писмено своите обяснения и възражения и да представи документи във връзка с
изложените мотиви за окончателно отнемане на издадения лиценз. Осигурява
възможност на управителя на дружеството и/или на упълномощен с нотариално
заверено пълномощно негов представител да прегледа документите по образуваното
административно производство, както и да си направи бележки, извадки и копия от тях.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ВТОРИ РАЗДЕЛ - Утвърждаване на одобрени от Българския институт по
метрология типове на игрално оборудване, които могат да се произвеждат и
внасят, за да се експлоатират в страната /изх. № П-1286/18.12.12 г./
До 17.12.2012 г. със съответни придружителни писма и в съответствие с чл. 14,
ал. 3 от Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на
първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения във връзка с § 4а от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта, са получени 7 /седем/ броя
удостоверения за одобрени от Българския институт по метрология типове на игрално
оборудване.
Поради това и на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ във връзка с § 4а от ПЗР на
ЗХ, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да утвърди
одобрените до 17.12.2012 г. от Българския институт по метрология 7 /седем/ броя типове
игрално оборудване, които могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират в
страната, както следва:
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ Удостовепо рение № /
ред
дата на
издаване

Наименование

Тип / версия

Вид

Производител/
вносител/номер
на разрешение

Заявител
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ИА 2251
11.12.2012

VEGA VISION
MULTI-10

EGT-VS3
EGT-VS5
EGT-VS6

2.

ИА 2252
11.12.2012

БАРГЕЙМ

BG 119-03,
Gamopolis 15

3.

ИА 2253
11.12.2012

БАРГЕЙМ

BG 120-03,
Gamopolis 16

4.

ИА 2254
11.12.2012

PREMIER
MULTI-2

EGT-VS5-4
EGT-VS6-4

1.

видеорийл 17 игри:
ROUTE OF MEXICO
DAZZLING HOT
ACTION MONEY
ULTIMATE HOT
RISE OF RA
OLYMPUS GLORY
40 SUPER HOT
VERSAILLES GOLD
BURNING HOT
GRACE OF CLEOPATRA
20 SUPER HOT
OCEAN RUSH
CRAZY BUGS
EXTRA STARS
EMPEROR’S PLACE
LUCKY CATS
100 CATS
видеорийл 10 игри:
1. 20 Star Party
2. 40 Treasures
3. 5 X High Party
4. Bavarian Forest
5. Chilli Fruits
6. Duck of Luck
7. Lucky Clover
8. Purple Hot
9. Queen of Fruits II
10.Tresure Hill
видеорийл 10 игри:
1. Emerald Kingdom
2. Jade Bird
3. Fortune Fish
4. 20 Star Party
5. 40 Treasures
6. 5 X High Party
7. Chilli Fruits
8. Lucky Clover
9. Purple Hot
10. Queen of Fruits II

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

видеорийл 28 игри:
ZODIAC WHEEL
BURNING HOT P-Series
MAJESTIC FOREST
CORAL ISLAND
FORTUNE SPELLS
6. VERSAILLES GOLD
P-Series
7. AMAZING AMAZONIA
8. RISE OF RA P-Series
9. OCEAN RUSH P-Series
10. 20 SUPER HOT P-Series
11. KANGAROO LAND
12. RICH WORLD P-Series
13. RAINBOW QUEEN
14. EGYPT SKY
15. 40 SUPER HOT P-Series
16. VENEZIA D’ORO
17. ULTIMATE HOT
P-Series
18. LUCKY HOT P-Series
19. EXTREMELY HOT
P-Series
20. 5 DAZZLING HOT

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
№ И-1421/01.09.10

„Евро Геймс
Технолоджи”
ООД

„Казино
Технологии” АД,
№ И-908/01.07.11

„Казино
Технологии”
АД

„Казино
Технологии” АД,
№ И-908/01.07.11

„Казино
Технологии”
АД

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
№ И-1421/01.09.10

„Евро Геймс
Технолоджи”
ООД
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P-Series
21. FRUITS KINGDOM
P-Series
22. EXTRA STARS P-Series
23. OLYMPUS GLORY
P-Series
24. OIL COMPANY II
P-Series
25. FLAMING HOT P-Series
26. 50 HORSES P-Series
27. FUJIYAMA P-Series
28. WALL STREET BOY

5.

ИА 2255 CLASSIC PREMIER
14.12.2012
MULTI-2

EGT-VS2-4

6.

ИА 2256
14.12.2012

EGT-VS3-4

VEGA PREMIER
MULTI-2

видеорийл 28 игри:
1. ZODIAC WHEEL
2. BURNING HOT P-Series
3. MAJESTIC FOREST
4. CORAL ISLAND
5. FORTUNE SPELLS
6. VERSAILLES GOLD
P-Series
7. AMAZING AMAZONIA
8. RISE OF RA P-Series
9. OCEAN RUSH P-Series
10. 20 SUPER HOT P-Series
11. KANGAROO LAND
12. RICH WORLD P-Series
13. RAINBOW QUEEN
14. EGYPT SKY
15. 40 SUPER HOT P-Series
16. VENEZIA D’ORO
17. ULTIMATE HOT
P-Series
18. LUCKY HOT P-Series
19. EXTREMELY HOT
P-Series
20. 5 DAZZLING HOT
P-Series
21. FRUITS KINGDOM
P-Series
22. EXTRA STARS P-Series
23. OLYMPUS GLORY
P-Series
24. OIL COMPANY II
P-Series
25. FLAMING HOT
P-Series
26. 50 HORSES P-Series
27. FUJIYAMA P-Series
28. WALL STREET BOY
видеорийл 28 игри:
1. ZODIAC WHEEL
2. BURNING HOT P-Series
3. MAJESTIC FOREST
4. CORAL ISLAND
5. FORTUNE SPELLS
6. VERSAILLES GOLD
P-Series
7. AMAZING AMAZONIA
8. RISE OF RA P-Series
9. OCEAN RUSH P-Series

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
№ И-1421/01.09.10

„Евро Геймс
Технолоджи”
ООД

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
№ И-1421/01.09.10

„Евро Геймс
Технолоджи”
ООД
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7.

ИА 2257
14.12.2012

CGI

Amatic
Multigame 7.3

10. 20 SUPER HOT P-Series
11. KANGAROO LAND
12. RICH WORLD P-Series
13. RAINBOW QUEEN
14. EGYPT SKY
15. 40 SUPER HOT P-Series
16. VENEZIA D’ORO
17. ULTIMATE HOT
P-Series
18. LUCKY HOT P-Series
19. EXTREMELY HOT
P-Series
20. 5 DAZZLING HOT
P-Series
21. FRUITS KINGDOM
P-Series
22. EXTRA STARS P-Series
23. OLYMPUS GLORY
P-Series
24. OIL COMPANY II
P-Series
25. FLAMING HOT
P-Series
26. 50 HORSES P-Series
27. FUJIYAMA P-Series
28. WALL STREET BOY
видеорийл 16 игри:
1. AZTEC SECRET
2. CASANOVA
3. CAST A SPELL
4. COOL DIAMONDS II
5. GOLDEN IDOL
6. GRAND X
7. HOT SCATTER
8. HOT STAR
9. HOT TWENTY
10. JOLLY ROGER II
11. LIGHTING HOT
12. LUCKY ZODIAC
13. WILD QVARTET
14. WILD SHARK
15. WILD STARS
16. WILD 7

„Казино игри и
иновации” ЕООД,
№ И-1155/06.06.12

„Казино
игри и
иновации”
ЕООД

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ във връзка с § 4а ПЗР от ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
утвърждава одобрените до 17.12.2012 г. от Българския институт по метрология 7 /седем/
броя типове игрално оборудване, които могат да се произвеждат и внасят, за да се
експлоатират в страната по изготвено предложение с изх. № П-1286/18.12.2012 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игрални зали:
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1.1.„ЗИТА ПАРТНЕРС”ООД, гр. Бургас /изх. № П-2327/15.12.12/,/вх. № И2327/30.10.12г./
На 30.10.2012 г. с вх. № И-2327, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЗИТА ПАРТНЕРС” ООД,
гр. Бургас, за промяна в обстоятелствата, вписани в дадено разрешение за организиране
на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1679/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта във връзка с
§ 4, ал. 1 от Закона за хазарта. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „ЗИТА
ПАРТНЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Петко
Каравелов” № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 147137327, представлявано от Таквор Тиоп Закарян управител, изразяваща се в промяна в правната форма на дружеството /на 16.10.2012 г. в
Търговския регистър е вписана промяна в правната форма на дружеството от Еднолично
дружество с ограничена отговорност в Дружество с ограничена отговорност/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„КОСМОС”ЕООД, гр. Свищов /изх. № П-2471/15.12.12/,/вх. № И-2471/29.11.12г./
На 29.11.2012 г. с вх. № И-2471, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОСМОС” ЕООД,
гр. Свищов, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1898/20.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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 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 „КОСМОС” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар
Освободител” № 6, ЕИК: 104701894, представлявано от Татяна Георгиева Плетньова управител, изразяващи се в промени в правната форма на дружеството и в съдружниците
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на дружество /на 21.11.2012 г. в Търговския регистър е вписана промяна в правната
форма на дружеството от ООД в ЕООД, и Емил Ганчев Гърчев е заличен като
съдружник на дружеството/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За лотарийна игра, за лото игра, за залагания върху резултати от спортни
състезания и за залагания върху случайни събития:
2.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2540/13.12.12/,/вх. № И-2540/10.12.12г./
На 10.12.2012 г. с вх. № И-2540, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 – 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране
на хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, хазартна
игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, лото играта
„ЛОТО ШАНС” и моментна лотарийна игра „Изтрий и спечели”.
Искането е за вписване на промени в издадените на организатора Удостоверения
за издаден лиценз № И-2446/04.12.2012 г., № И-2447/04.12.2012 г., № И-2448/04.12.2012
г. и дадено на организатора Разрешение № И-622/21.04.2011 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, чл. 32, чл. 37, ал. 1 – 4 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „ЕВРОБЕТ” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул. „Александър Жендов”
№ 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков – управител,
изразяващи се в промяна в управлението на дружеството /на 29.11.2012 г. в Търговския
регистър е вписан нов управител Красен Христов Хинков, а Олга Йорданова Тодорова 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 - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за одобряване на
вписани промени в обстоятелствата по издаден лиценз и на промяна в състава на
управителен орган:
1. За игрално казино:
1.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П2568/14.12.12/,/вх. № И-2568/12.12.12г./
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На 12.12.2012 г. с вх. № И-2568, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1-4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино и за промяна в управителен
орган.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешения №
И-343/12.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаните промени в Търговския регистър на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, ет. 21,
ЕИК: 130240874, представлявано от Бахадър Гюр, Ихсан Ердемгил и Ерсан Догру – само
двама по двама /Бахадър Гюр и Ихсан Ердемгил или Бахадър Гюр и Ерсан Догру или
Ихсан Ердемгил и Ерсан Догру/, изразяващи се в промяна в представител на
дружеството и в управителния орган на дружеството /на 28.11.2012 г. в Търговския
регистър е вписан като нов представител и член на съвета на директорите на
дружеството Бахадър Гюр, а Хадър Кайа е заличен като представител и като член на
съвета на директорите на дружеството/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ПЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в съставите на управителни органи:
1. За игрални казина:
1.1„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2535/12.12.12/,/вх. № И2535/10.12.12г./
На 10.12.2012 г. с вх. № И-2535, 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за промяна в състава на управителен орган.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка чл. 32 и чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
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Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Капитан
Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори: Корай
Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу, от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, изразяваща се в промяна в управителния орган на
дружеството /на 06.12.2012 г. в Търговския регистър като нов член на управителния
съвет е вписан Хадър Кайа, а Кудрет Мехди Аджар е заличен като член на управителния
съвет/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„АКТИВ - БГ”АД, гр. София /изх. № П-2579/17.12.12/,/вх. № И-2579/12.12.12г./
На 12.12.2012 г. с вх. № И-2579, в съответствие с чл. 32 и чл. 37, ал. 4 от Закона за
хазарта, е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, за промяна в
обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри в игрално
казино /по издадено на организатора Удостоверение за издаден лиценз №
И-2401/26.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 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 „АКТИВ-БГ” АД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак и Халюк Тезлер
или Зейнеп Бирбудак и Нури Билгеч, или Халюк Тезлер и Нури Билгеч – изпълнителни
директори, само двама по двама, изразяваща се в промяна в управителния орган на
дружество /на 04.12.2012 г. в Търговския регистър е заличен като член на управителния
съвет Гюкнай Касим Еюб/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.ЕТ„ПЕТЪР АНДРОНОВ”, гр. Ловеч /изх. № П-2459/17.12.12/,/вх. № И2459/28.11.12г./
На 28.11.2012 г. с вх. № И-2459, 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 „ПЕТЪР АНДРОНОВ”,
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гр. Ловеч, за прекратяване действието на Разрешение № И-202 от 25.02.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, пл.
„Тодор Кирков”, Младежки дом.
Срокът на Разрешение № И-202 от 25.02.2011 г. изтича на 24.02.2016 г. и в него
са вписани 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ 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-202 от 25.02.2011 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков”,
Младежки дом, издадено на ЕТ „ПЕТЪР АНДРОНОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Ловеч, ул. „Генерал Доброволски” № 9, ЕИК: 820134242, представляван
от Петър Бориславов Андронов /физическо лице – търговец/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„БИ ТИ ДЖИ ГЕЙМ”ООД, гр. София /изх. № П-2539/15.12.12/,/вх. № И2539/10.12.12г./
На 10.12.2012 г. с вх. № И-2539, 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 „БИ ТИ ДЖИ
ГЕЙМ” ООД, гр. София, за прекратяване действието на лиценз, за който е издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-1949 от 26.09.2012 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Столипиново”, ул. „Елба” № 15.
Срокът на лиценза, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-1949 от 26.09.2012 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 23 /двадесет и
три/ 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-1949 от 26.09.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати
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в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Столипиново”, ул. „Елба” № 15, издаден на
„БИ ТИ ДЖИ ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Искър” 14, ЕИК: 201594604, представлявано от Петър Вангелов
Марчоков – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„АБ И МД”ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-2547/17.12.12/,/вх. № И2547/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2547, 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 „АБ и МД” ЕООД,
гр. Първомай, за прекратяване за прекратяване действието на Разрешение № И-335 от
12.03.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Мадан, област Смолян, ул. „Обединение” № 18.
Срокът на Разрешение № И-335 от 12.03.2012 г., за организиране на хазартни
игри с игрални автомати изтича на 22.01.2013 г. и в него са вписани 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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-335 от 12.03.2012 г., за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Мадан, област Смолян,
ул. „Обединение” № 18, дадено на „АБ и МД” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Първомай, област Пловдив, кв. „Дебър”, ул. „Симеон Велики” 34,
ЕИК: 115131330, представлявано от Боряна Стефанова Маринова – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4.„ГОЧЕВ-СТАР”ООД, гр. София /изх. № П-2571/17.12.12/,/вх. № И2571/12.12.12г./
На 12.12.2012 г. с вх. № И-2571, 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 „ГОЧЕВ-СТАР” ООД,
гр. София, за прекратяване действието на лиценз, за който е издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2312 от 05.11.2011 г., за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев”
№ 9.
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Срокът на лиценза, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2312 от 05.11.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати изтича на
20.02.2014 г. и в него са вписани 30 /тридесет/ броя игрални автомата с 35 /тридесет и
пет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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-2312 от 05.11.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 9, издаден
на „ГОЧЕВ-СТАР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Янко Сакъзов” 76, ЕИК: 131226557, представлявано от управителите
Сотир Ангелов Гочев и Димитър Михайлов Петков, заедно и поотделно.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5.„ДОМО-23”ЕООД, гр. София /изх. № П-2573/13.12.12/,/вх. № И-2573/12.12.12г./
На 12.12.2012 г. с вх. № И-2573, 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 „ДОМО-23” ЕООД,
гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-1369 от 22.06.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин”, бл. 962, магазин № 2.
Срокът на разрешението изтича на 29.03.2017 г. и в него са вписани 24 /двадесет
и четири/ броя игрални автомата с 27 /двадесет и седем/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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 действието на Разрешение № И-1369 от 22.06.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин”, бл. 962, магазин № 2, издадено на „ДОМО - 23” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин 9”, бл. 962, магазин 2,
ЕИК: 201725263, представлявано от Пламен Кирилов Семов - управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2588/14.12.12/,/вх. № И-2588/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2588, 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 СД „ЕЛДОРАДО-НПРИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за прекратяване действието на лиценз, за
който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2276 от 07.11.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Никола Вапцаров” № 62.
Срокът на лиценза, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2276 от 07.11.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала, изтича на 25.09.2017 г. и в него са вписани 37 /тридесет и седем/ броя игрални
автомата с 42 /четиридесет и два/ 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-2276 от 07.11.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 62, издаден на
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, със седалище и адрес на
управление: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52,
ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър Николаев Митев – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7.„МОНАРХ”ООД, гр. София /изх. № П-2613/17.12.12/,/вх. № И-2613/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2613, 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 „МОНАРХ” ООД,
гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-1853 от 01.12.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 1.
Срокът на Разрешение № И-1853 от 01.12.2011 г. изтича на 11.01.2013 г. и в него
са вписани 27 /двадесет и седем/ броя игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ 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-1853 от 01.12.2011 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”,
бул. „Панчо Владигеров” № 1, дадено на „МОНАРХ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Бяла” № 10, ЕИК: 175295544,
представлявано от Александър Владимиров Димитров - управител и Теодор Мирославов
Лазаров – управител, заедно.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За числова лотарийна игра бинго:
2.1.„АНЕЛ БИНГО-АБС”ООД, гр. София /изх. № П-2577/17.12.12/,/вх. № И2577/12.12.12г./
На 12.12.2012 г. с вх. № И-2577, 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 „АНЕЛ БИНГОАБС” ООД, гр. София, за прекратяване действието на Разрешение № И-1724 от
31.10.2011 г. за организиране на числова лотарийна игра „Бинго” в обект с адрес:
гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров” № 14.
Срокът на Разрешение № И-1724/31.10.2011 г. за организиране на числова
лотарийна игра „Бинго” изтича на 08.04.2015 г. и в него е вписано игрално съоръжение:
тип BE 01 с идентификационен номер PR 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
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-1724 от 31.10.2011 г., за организиране
на числова лотарийна игра „Бинго” в обект с адрес: гр. София, район „Възраждане”,
бул. „Тодор Александров” № 14, дадено на „АНЕЛ БИНГО-АБС” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров” 14,
бл. АХК „АНЕЛ”, ЕИК: 121865186, представлявано от Ангел Борисов Симеонов –
управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игрални зали:
1.1.„КАРИНА”ООД, гр. София /изх. № П-2531/17.12.12/,/вх. № И-2531/07.12.12г./
На 07.12.2012 г. с вх. № И-2531, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАРИНА” ООД, гр. София, на
основание чл. 36, ал. 3 от ЗХ, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Изгрев”, бул. „Цариградско шосе ”, подлез „Студентски общежития”.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-570/11.12.2012 г. на
председателя на ДКХ г-н Сергей Кацаров е определен за член на Комисията, който да
наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-н Кацаров като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и проучването
по подадените с искането документи е извършена в законоустановените срокове и не са
констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната дейност, както и че
са спазени новите изисквания за издаване на лиценз по ЗХ и че документите отговарят
на изискванията на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.
На основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ искателят е доказал предварително направени
инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от 100 000 лв. и средства за
организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв. Предвид това не е
необходимо ДКХ да посочва крайна дата за представяне на доказателства за направени
инвестиции. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11, чл. 5, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от
Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. Да издаде лиценз на „КАРИНА” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития”,
ЕИК: 121205664, представлявано от Петьо Христов Найденов - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски
общежития”.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 47 /четиринадесет и
седем/ броя игрални автомати с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „КАРИНА” ООД, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 6 /шест/ броя системи за формиране
на премия джакпот:
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- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 005, която ще отчислява
1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 041201-013, която ще
отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 /шест/ броя
игрални автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080404-056, която ще
отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 /шест/ броя
игрални автомата;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 070705-027, която ще
отчислява 2.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 5 /пет/ броя игрални
автомата;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 050823-001, която ще
отчислява 2.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 24 /двадесет и
четири/ броя игрални автомата;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 07672, която
ще отчислява 1.5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя
игрални автомата.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

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

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

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

Идентификационен номер
JP 005
JP 041201-013
JP 080404-056
JP 050823-001
JP 070705-027
CBJS 07672

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления
003
1.0
003
1.0
003
1.0
052
2.0
052
2.0
022
1.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Лилия Димитрова
Страшникова, в качеството й на упълномощен представител на г-н Петьо Христов
Найденов - управител на „КАРИНА” ООД. Представя пълномощно рег. №
9307/13.10.2009 г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„КОСМОС”ЕООД, гр. Свищов /изх. № П-2583/18.12.12/,/вх. № И-2583/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2583, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОСМОС” ЕООД, гр. Свищов, на
основание чл. 36, ал. 3 от ЗХ, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област
Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
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.
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На основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ искателят е доказал предварително направени
инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от 100 000 лв. и средства за
организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв. Предвид това не е
необходимо ДКХ да посочва крайна дата за представяне на доказателства за направени
инвестиции. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11, чл. 5, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от
Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да издаде лиценз на „КОСМОС” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 6, ЕИК: 104701894,
представлявано от Татяна Георгиева Плетньова - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Свищов,
област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 6.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет / броя игрални места.
II. Да утвърди на „КОСМОС” ЕООД, гр. Свищов, за игралната зала по т. І:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала, съобразени с приетите от ДКХ с протокол
№ 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
ІІІ. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

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

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

Идентификационен номер
CBJS 74137
JP 080527–006
JP070801-020

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
003
003

Процент на
отчисления
1.9
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.„АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ”АД, гр. София /изх. № П-2519/15.12.12/,/вх. № И2519/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2519, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ” АД,
гр. София, за издаване на първоначален лиценз за внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване, за срок от 5 (пет) години.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
На основание чл. 5, ал. 1, т. 7 от ЗХ искателят е доказал, че разполага със средства
за организиране на дейността в размер не по-малък от 200 000 лв. Внесена е дължимата
държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2,
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чл. 5, ал. 1, т. 7 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да издаде лиценз за срок от 5 /пет/ години/ на „АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ” АД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Забърде” № 1,
ЕИК: 131278842, представлявано от Бисер Ангелов Божанов и Елена Стоянова
Шатерова - заедно, за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна
дейност.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Бисер Ангелов
Божанов и г-жа Елена Стоянова Шатерова, в качеството им на изпълнителни директори
на „АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ” АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ”АД, гр. София /изх. № П-2546/18.12.12/,/вх. № И2546/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2546, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД, гр. София,
за издаване на първоначален лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване, за срок от 10 (десет) години.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
На основание чл. 26, ал. 5 от ЗХ искателят е доказал, че разполага със средства за
организиране на дейността в размер не по-малък от 400 000 лв. Внесена е дължимата
държавна такса, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 и
чл. 26, ал. 5 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да издаде лиценз за срок от 10 (десет) години на „ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 131, хотел „Принцес”, ЕИК: 121874254, представлявано от Зейнеп Бирбудак,
Нури Билгеч и Шахин Ергин, двама по двама, за внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване за хазартна дейност.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Ивайло Димов
Димов и г-жа Милена Пенчева Димова, в качеството им на упълномощени
представители на г-жа Зейнеп Бирбудак и г-н Шахин Ергин – изпълнителни директори
на „ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД. Представят пълномощно рег. № 17493/18.12.2012 г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
ПО ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за продължаване на
срока на действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игрални зали:
1.1.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2522/18.12.12/,/вх. № И-2522/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с вх. № И-2522, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, на
основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на издаден лиценз, за
който е издадено Удостоверение № И-1602/23.07.2012 г., за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. ”Ген.
Скобелев” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
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. Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на
ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да
вземе решение, с което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с пет години на „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, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. ”Ген. Скобелев” № 8, с 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
В игралната зала са инсталирани 5 /пет/ броя системи за формиране на премия
джакпот, както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тип, версия

Производител

Производствен номер

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 60-40, Fusion
MAGIC COIN JACKPOT

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

JP 071210-001
CBJS 73044
05172
JP 090512-010
MC JP 09-007 STCB

Удостоверение
за одобрен тип
003
022
011
052
030.3

Процент на
отчисления
1.0
1,7
1,9
1,5
1.0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Радослав
Цветанов Христов, в качеството му на управител на „ШАНС 07” ЕООД.
Г-н Христов представи на ДКХ заверено копие от годишна данъчна декларация за
2011 г. Документът бе прегледан и приет от членовете на ДКХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„КОНТИ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2570/17.12.12/,/вх. № И-2570/12.12.12г./
На 12.12.2012 г. с вх. № И-2570, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, на
основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на действие на
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издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2469/15.12.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград,
пл. „Момина чешма”, кино „Д. Благоев”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
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. Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с
чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на
ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да
вземе решение, с което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
ЕИК: 117600417, представлявано от Георги Минков Демирев - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград,
пл. „Момина чешма”, кино „Д. Благоев”, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15
/петнадесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 4 /четири/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентификационен номер
CBJS 05465
JP 060419-010
03402
JP 111116-016

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
003
011
052

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени лицензи:
1. За игрално казино:
1.1.„ЛАРИС-ВЕГА”ООД, гр. София /изх. № П-2556/17.12.12/,/вх. № И2556/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2556, 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 „ЛАРИСВЕГА” ООД, гр. София, за подмяна с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, Интерхотел „Черно Море”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2193/29.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
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основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЛАРИС
- ВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, изразяващи се в подмяна на
2 /два/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница”
№ 33, Интерхотел „Черно Море”.
След промените в игралното казино ще бъдат експлоатирани 7 (седем) броя
игрални маси и 106 /сто и шест/ броя игрални автомата със 113 /сто и тринадесет/ броя
игрални места.
II. Да утвърди на „ЛАРИС - ВЕГА” ООД, гр. София за игралното казино по т. І,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 09758.
2. Промяна на процента на отчисление на игралните автомати, свързани към
система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05468.
3. Промяна на броя игрални автомати свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05468.
4. Подмяна на игрални автомати свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 060314-005;
- Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever, идентификационен номер
3000000692;
- AGT JP, идентификационен номер JP 11-07-0027.
5. Преустановява се провеждането на бонус играта „Късно лято”.
6. В чл. 41, ал. 1 и 2 се променя броя на получаваните талони, стойността на
залога при игра на игрални маси и автомати, както и крайния срок за получаването на
талони.
7. В чл. 41, ал. 3 се променя регламента за участие в играта „Нов клиент”, като
право на участие има всеки новорегистрирал се клиент на казиното.
8. След промяната в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Производител

Произв. номер

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

CBJS 05468
CBJS 09757
CBJS 09758
05352
JP 040622-013
JP 081003-001
JP 081003-002
JP 060314-005
43030014
1427111001
3000000692

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

JP 11-07-0027

023

Процент на
отчисл.
0.45
0.3
0.3
0.3
0.7
0.7
0.7
1.0
3.0
4.3
1.7
0.36

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игрални зали:
2.1.„КАЗИНО БГ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2457/12.12.12/,/вх. № И2457/27.11.12г./
На 27.11.2012 г. с вх. № И-2457, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО
БГ” ЕООД, гр. Пловдив, 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. Пловдив, район „Север”
ул. „Победа” № 21.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1421/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 160115595, представлявано от Георги
Иванов Букорещлиев - управител, изразяващи се в подмяна на 9 /девет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Север”, ул. „Победа” № 21.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 60 /шестдесет/ броя
игрални автомата със 74 /седемдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО БГ” ЕООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на 6 /шест/ броя взаимно свързани игрални автомата към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 070905-018.
2. Подмяна на 3 /три/ броя взаимно свързани игрални автомата към система за
формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03717.
3. Променят се границите на печалба на четирите джакпота на система за
формиране на премия джакпот тип BGJP 60 – 04, версия Fusion, идентификационен
номер JP 070905 – 018.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.2.ЕТ„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-2523/13.12.12/,/вх. № И2523/07.12.12г./
На 07.12.2012 г. с вх. № И-2523, 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 „ГЕОРГИ
БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата,
намаляване с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Гладстон” № 7-9.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1666/23.07.2012 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
ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
район „Централен”, ул. „Кръстю Пастухов” № 12Б, ЕИК: 115178725, представляван от
Георги Иванов Букорещлиев /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата и намаляване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Гладстон” № 7-9.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 37 /тридесет и седем/
броя игрални автомата с 49 /четиридесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив,
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:
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен номер 05160.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110407-004.
3. Промяна на размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой
- от 15 000 лева на 5 000 лева.
4. Промяна в границите на печалбата на джакпотите на четирите системи за
формиране на премия джакпот, инсталирани в игралната зала:
- за Оловен (LEAD) джакпот – от 30 до 40 лв.;
- за Бронзов (BRONZE) джакпот – от 100 до 120 лв.;
- за Сребърен (SILVER) джакпот – от 250 до 300 лв.;
- за Златен (GOLD) джакпот – от 800 до 1 000 лв.
5. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
2.3.„ОЛИМП - 2002”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-2468/18.12.12/,/вх. № И2468/29.11.12г./
На 29.11.2012 г. с вх. № И-2468, 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 „ОЛИМП - 2002” ЕООД,
гр. Враца, за увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Гео Милев” № 4.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2121/29.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ОЛИМП 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Димитраки
Хаджитошев” № 2, ЕИК: 101618940, представлявано от Илия Иванов Тодоров –
управител, изразяващи се в увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Гео Милев” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4.„ПРОЕКТ-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2474/17.12.12/,/вх. № И2474/30.11.12г./
На 30.11.2012 г. с вх. № И-2474, 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 „ПРОЕКТ 2007” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”,
10-ти микрорайон, УПИ VІІ, кв. 30.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1996/09.10.2012 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
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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
„ПРОЕКТ - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Люлин”, ж.к. „Люлин 10”, ул. „Гоце Делчев” № 9, ЕИК: 175212881, представлявано от
Манол Иванов Вълчев - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, 10-ти микрорайон, УПИ VІІ,
кв. 30.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 42 /четиридесет и два/
броя игрални автомата с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПРОЕКТ - 2007” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11 версия 1.01, идентификационен номер JP 080609-024;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 080609-025.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- CGI IMPERIUM, тип CMSJ, идентификационен номер CGI–CMSJ-0003.
3. Нови бонус игри:
- „Джакпот мания”;
- „Хепи Уил”;
- „Щастливата рулетка”.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5.„КРАТО”ООД, гр. София /изх. № П-2555/18.12.12/,/вх. № И-2555/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2555, 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 „КРАТО” ООД,
гр. София, за намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени
в Задължителните игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Полковник Стефан
Манов” № 9.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1757/29.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КРАТО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
бул. „Бъкстон” № 67А, офис 2, ЕИК: 121840286, представлявано от Красимир Любенов
Томов – управител, изразяващи се в намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Полковник Стефан Манов” № 9.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 13 /тринадесет/ броя
игрални автомати с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КРАТО” ООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя взаимно свързани игрални автомати към системи за
формиране на премия джакпот:
- BGJP 20-11, 1.01, с идентификационен № JP080609-023 - /от 5 на 3/;
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP081113-006 - /от 4 на 2/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6.ЕТ„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-2491/12.12.12/,/вх. № И2491/04.12.12г./
На 04.12.2012 г. с вх. № И-2491, 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 „ВАЛЕНТИН
ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Асеновград, област
Пловдив, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3 - търговски център „Асеновец”.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1350/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Южен”, ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780, представляван от Валентин
Димитров Думчев /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив,
пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3 - търговски център „Асеновец”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места.
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ІІ. Да утвърди на ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 05161.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP080307-040 ще
бъде подменена със система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен
№ JP080625-102.
3. Промяна в границите на печалба на всеки от четирите джакпота на система за
формиране на премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен №
JP 120514-003.
4. Промяна в размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, тип VGJP 1
BGJP 20.11, 1.01
KING GAMES, Multi Net 2
BGJP 60-04, Fusion

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

Идентификационен номер
CBJS 03654
05161
JP080625-102
007-04009
JP 120514-003

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
011
003
028
052

Процент на
отчисление
1.0
0.3
1.0
1.32
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-2492/12.12.12/,/вх. № И2492/04.12.12г./
На 04.12.2012 г. с вх. № И-2492, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1-3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „EЛ.ДЖИ.
ЕС.-99” ООД, гр. София, за намаляване с 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. Варна,
район „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов комбинат - партер.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2338/26.11.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 - 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
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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 намаляване с 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов
комбинат - партер.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 31 /тридесет и един/
броя игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 2 /два/ броя:
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 05374;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080510-104.
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 080510-104.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller, идентификационен
номер 574940802;
- тип тип Advansys Progressive Jackpot System – Wide Area Controller,
идентификационен номер 574940807.
4. Промяна на процента на отчисления на системи за формиране на премия
джакпот - 2 /два/ броя:
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller, идентификационен
номер 574940802;
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Wide Area Controller,
идентификационен номер 574940807.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД

Идентификационен номер
05375
JP 071025-124

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011
003

Процент на
отчисление
1.0
1.0

Advansys d.o.o..

574940802

055

1.0

Advansys d.o.o..

574940807

056

1.0

№

Тип, версия

Производител

1.
2.

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

3.
4.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2495/17.12.12/,/вх. № И2495/04.12.12г./
На 04.12.2012 г. с вх. № И-2495, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО2007” ЕООД, гр. София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомати, намаляване с
2 /два/ броя игрални места на наличен игрален автомат и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
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автомати, за игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска” № 3 /по Удостоверение за
издаден лиценз № И-2351/26.11.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал.
1 - 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЧЕРНО
И БЯЛО-2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 175227034, представлявано от
Борислав Душков Михайлов - управител, изразяващи се в намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомати и намаляване с 2 /два/ броя игрални места на наличен игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска” № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 29 /двадесет и девет/
броя игрални автомати с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя взаимно свързани игрални автомати към системи за
формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идент. № JP 070312-027- /от 3 на 2/;
- Atronic Progressive Link, King Kong Cash, с идент. № 1232402001- /от 3 на 2/;
- Advansys Progressive Jackpot System - Local Controller, с идент. № 574951007- /от
23 на 22/;
- Advansys Progressive Jackpot System - Wide Area Controller, с идент. №
574940810- /от 49 на 48/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2604/17.12.12/,/вх. № И2604/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2604, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО2007” ЕООД, гр. София, за намаляване с 4 /четири/ броя игрални места от налично
игрално оборудване, увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски” № 80.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2350/26.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЧЕРНО
И БЯЛО-2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 175227034, представлявано от
Борислав Душков Михайлов - управител, изразяващи се в намаляване с 4 /четири/ броя
игрални места от налично игрално оборудване и увеличаване с 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски” № 80.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 28 /двадесет и осем/
броя игрални автомата с 80 /осемдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 07680.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

JP 070312-035

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003

Процент на
отчисл.
1.0

Advansys D.O.O.

574951003

055

1.0

Advansys d.o.o.

574940810

056

1.0

“Евро Геймс Технолоджи” ООД

07680

011

1.0

Тип, версия

Производител

Произв. номер

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

“Казино Технологии” АД

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2524/18.12.12/,/вх. № И2524/07.12.12г./
На 07.12.2012 г. с вх. № И-2524, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни
връх” № 31, в сградата на „Хемусхотелс” АД.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2393/04.12.2012 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 - 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги Методиев
Карабельов - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„Хемусхотелс” АД.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 79 /седемдесет и девет/
броя игрални автомата с 97 /деветдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен № 028, сървър №
GB87494T29_6RX1XD2F.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип Gold Club Mystery Progressive Jackpot, идентификационен № 11471.
3. Промени в бонус игри.
4. Нова бонус игра.
Всички парични и предметни награди са за сметка на организатора.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД

3.

Casino Link System

Mikohn/Progressive Gaming
International Corporation

4.

Gold Club Mystery Progressive Jackpot

Gold Club d.o.o., Словения

Идентификационен номер
JP 100913-102
CBJS 10440
028, сървър №
GB87494T29_6
RX1XD2F
11471

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022

Процент на
отчисление
1.0
1.0

051

1.0

083

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2525/18.12.12/,/вх. № И2525/07.12.12г./
На 07.12.2012 г. с вх. № И - 2525, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
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хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев”
№ 6.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2394/05.12.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 94 /деветдесет и
четири/ броя игрални автомата със 106 /сто и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на 3 /три/ броя взаимно свързани игрални автомата към система за
формиране на премия джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 0001.
2. Промени в бонус игри:
- бонификации „CHANGE POINTS”;
- бонификация „Lady bonus”;
- бонификация „Happy hour”;
- променя се условието за получаване на картончета за участие в бонус игрите;
- променя се процедурата за теглене на картончета за участие в бонус игрите;
- бонус игра „БЪРЗИ ПАРИ”.
3. Въвежда се нова бонус игра: „VIP bonus”.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.12.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2526/18.12.12/,/вх. № И2526/07.12.12г./
На 07.12.2012 г. с вх. № И-2526, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно
село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2066/03.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 60 /шестдесет/ броя
игрални автомати с 65 /шестдесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- Casino Link System, с идентификационен номер 007.
2. В чл. 23, ал. 5 се променя броят на получаваните картончета при бонификации
„CHANGE POINTS” /за всички видове карти се получава 1 картонче/. Броят на точките в
картата се намалява със съответния брой точки.
3. В чл. 24, ал. 2 се променя текстът при промоцията Lady bonus, както следва –
всяка жена, във вторник, сряда и четвъртък от 15:00 до 20:00 часа, срещу натрупани
определен брой точки и в зависимост от типа клиентска карта получава еднократен Lаdy
бонус. Броят на точките в картата се намалява със съответния брой точки.
4. В чл. 24, ал. 3 се променя текстът при промоцията Happy hour, както следва –
всеки клиент, в часовите интервали от 8:00 до 9:00 часа, от 14:00 до 15:00 часа, от 20:00
до 21:00 часа и от 02:00 до 03:00 часа, срещу натрупани определен брой точки и в
зависимост от типа клиентска карта получава еднократен получава еднократен Нappy
hour bonus. Броят на точките в картата се намалява със съответния брой точки.
5. В чл. 25, ал. 1 се променят условията за получаване на картончета за участие в
бонус игрите:
- всеки клиент, който има събрани 125 точки в клиентската си карта, получава 1
картонче;
- всяко следващо картонче, след 3000 натрупани точки.
6. В чл. 26, ал. 2 се променя процедурата за теглене на картончета.
7. В чл. 27 се променят премиите при ежедневни и седмична бонус игри. За
цялата седмица общия награден фонд е в размер на 7950 (седем хиляди деветстотин и
петдесет) лв., които се теглят и раздават в 62 (шестдесет и две) тегления.
8. В чл. 28, ал. 1 се регламентира нов брой на натрупаните точки в рамките на
указаните часови интервали – от 500 на 1000.
9. В чл. 29 се регламентират правилата и условията за участие на нова бонус игра
– VIP бонус игра, която ще се провежда в 20:00 часа в деня на записване на 37-мия
участник.
Всички 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.13.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2548/18.12.12/,/вх. № И2548/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2548, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” –
пазара.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2138/26.11.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров - управител, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 46 /четиридесет и
шест/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- Casino Link System, с идентификационен № 0003.
3. Промени в бонус игри:
3.1. В чл. 23, ал. 3 се регламентират нови размери на залозите за получаване на 1
точка, както следва:
• На електронна рулетка при заложени 4 лева се получава 1 точка;
• На всички останали автомати при заложени 2 лева се получава 1 точка.
3.2. В чл. 23, ал. 4 се променят нивата за преминаване от един вид карта в друг;
3.3. В чл. 23, ал. 5 се променя броят на досега получаваните картончета при
бонификацията „Change Points” – отсега нататък винаги ще се получава по 1 картонче;
3.4. В чл. 25, ал. 1, при бонификацията „Нов клиент”, се регламентира нов брой
на събраните точки за 14 календарни дни, за които се получава бонификация;
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3.5. В чл. 25, ал. 1 се регламентира нова бонус игра „Lady bonus”, която се
провежда във вторник, сряда и четвъртък от 15:00 до 20:00 часа;
3.6. В чл. 25, ал. 2 се регламентира нова бонус игра „Happy hour”, която се
провежда в часовите интервали 08:00 – 09:00 часа, 14:00 – 15:00 часа, 20:00 – 21:00 часа
и от 02:00 – 03:00 часа;
3.7. В чл. 26, ал. 1 се променя условието за получаване на картончета – първото
картонче се получава при натрупани 125 точки, а всяко следващо – след 3000 натрупани
точки;
3.8. В чл. 26, ал. 2 и 3 се регламентира автоматизирано отпечатване на
картончетата;
3.9. В чл. 27, ал. 2 се регламентира процедурата за теглене на картончетата;
3.10. В чл. 28 се регламентират промени в графика и премиите при ежедневни и
седмична бонус игри, като за цялата седмица общият награден фонд е в размер на 3 300
лева, които се теглят и раздават в 52 тегления;
3.11. Преустановява се провеждането на бонус играта „Талони на късмета”;
3.12. В чл. 29 се регламентира нова бонус игра „Бързи пари”;
3.13. В чл. 30 се регламентира нова VIP бонус игра.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.14.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2549/18.12.12/,/вх. № И2549/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2549, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Христо
Смирненски” № 78.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2177/30.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров - управител, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 41 /четиридесет и
един/ броя игрални автомата с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални места.
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ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрален автомат, свързан към системи за формиране на премия
джакпот:
- Casino Link System, с идентификационен № 006;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 03566.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 20.11,1.01, с идентификационен № JP080314-104 - /от 3 на 2/.
4. Промени в бонус игри:
4.1. В чл. 23, ал. 5 се променя броят на досега получаваните картончета при
бонификацията „Change Points” – отсега нататък винаги ще се получава по 1 картонче;
4.2. В чл. 25, ал. 1 се регламентира нова бонус игра „Lady bonus”, която се
провежда във вторник, сряда и четвъртък от 15:00 до 20:00 часа;
4.3. В чл. 25, ал. 2 се регламентира нова бонус игра „Happy hour”, която се
провежда в часовите интервали 08:00 – 09:00 часа, 14:00 – 15:00 часа, 20:00 – 21:00 часа
и от 02:00 – 03:00 часа;
4.4. В чл. 26, ал. 1 се променя условието за получаване на картончета – първото
картонче се получава при натрупани 125 точки, а всяко следващо – след 3000 натрупани
точки;
4.5. В чл. 26, ал. 2 и 3 се регламентира автоматизирано отпечатване на
картончетата;
4.6. В чл. 27, ал. 2 се регламентира процедурата за теглене на картончетата;
4.7. В чл. 28 се регламентират ежедневни и седмична бонус игри, като за цялата
седмица общият награден фонд е в размер на 3 300 лева, които се теглят и раздават в 52
тегления;
4.8. В чл. 29 се променят часовете и броят на точките при бонуса „Бързи пари” –
от 500 точки се променят на 1000 точки;
4.9. В чл. 30 се регламентира нова VIP бонус игра.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.15.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-2527/17.12.12/,/вх. № И2527/07.12.12г./
На 07.12.2012 г. с вх. № И-2527, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 2, хотел „Добруджа”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2293/05.11.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ЕТ. 2, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил
Христов Илиев - управител и Борислав Душков Михайлов – управител, заедно и
поотделно, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, хотел „Добруджа”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 50 /петдесет/ броя
игрални автомата с 62 /шестдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включваща следната промяна:
1. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- CAT 4 CASH, тип EGT-JS31, с идентификационен № 84108 ще бъде подменена
със система CAT 4 CASH, тип EGT-JS31, с идентификационен № 84350.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентифик.
номер
CBJS 10433
JP101211-101
JP101211-102
84350

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
003
003
095

Процент на
отчисление
1,7
1,0
1,0
5,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-2528/17.12.12/,/вх. № И2528/07.12.12г./
На 07.12.2012 г. с вх. № И-2528, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД, гр. София, за увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Борисова” № 44 Б.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1952/19.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и
поотделно, изразяващи се в увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 44 Б.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 59 /петдесет и девет/
броя игрални автомати със 71 /седемдесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер CBJS 84108.
2. Въвеждане на нова бонус игра:
- допълнителна бонус игра.
Паричните награди са за сметка на организатора.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

CAT 4 CASH тип EGT-JS31

Идентификац.
номер
JP 080731-112
JP 080731-113
CBJS 73110
1232404003
84108

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
022
054
095

Процент на
отчисление
1,0
1,0
1,7
1,5
5.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-2550/18.12.12/,/вх. № И-2550/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2550, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „БЕЛФАСТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за игрална зала с адрес гр. София, район „Слатина”, ул. „Борис Христов”
№ 2А.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2160/30.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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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
„БЕЛФАСТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район ”Лозенец”,
ул. ”Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 53 /петдесет и три/
броя игрални автомати с 69 /шестдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол
№ 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11,1.01, с идентификационен № JP121126-101, която ще отчислява
1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални автомати
за формиране на премия джакпот.
3. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- Casino Link System, с идентификационен № 014.
4. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 20.11,1.01, с идентификационен № JP080208-008 - /от 3 на 2/.
5. Промени в бонус игри:
5.1. В чл. 23, ал. 5 се променя броят на досега получаваните картончета при
бонификацията „Change Points” – отсега нататък винаги ще се получава по 1 картонче;
5.2. В чл. 25, ал. 1 се регламентира нова бонус игра „Lady bonus”, която се
провежда във вторник, сряда и четвъртък от 15:00 до 20:00 часа;
5.3. В чл. 25, ал. 2 се регламентира нова бонус игра „Happy hour”, която се
провежда в часовите интервали 08:00 – 09:00 часа, 14:00 – 15:00 часа, 20:00 – 21:00 часа
и от 02:00 – 03:00 часа;
5.4. В чл. 26, ал. 1 се променя условието за получаване на картончета – първото
картонче се получава при натрупани 125 точки, а всяко следващо – след 3000 натрупани
точки;
5.5. В чл. 26, ал. 2 и 3 се регламентира автоматизирано отпечатване на
картончетата;
5.6. В чл. 27, ал. 2 се регламентира процедурата за теглене на картончетата;
5.7. В чл. 28, при ежедневни и седмична бонус игри, се добавят нови тегления,
като за цялата седмица общият награден фонд е в размер на 3 300 лева, които се теглят и
раздават в 52 тегления;
5.8. В чл. 29 се променят часовете и броят на точките при бонуса „Бързи пари” –
от 500 точки се променят на 1000 точки;
5.9. В чл. 30 се регламентира нова VIP бонус игра.
Всички награди са за сметка на организатора.
В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

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

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

JP 080208-008
JP121126-101
CBJS 12219
014

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
003
022
051

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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.18.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2551/17.12.12/,/вх. № И-2551/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2551, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2391/04.12.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 - 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 59 /петдесет и девет/
броя игрални автомата с 66 /шестдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМ-4” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен № 023, сървър №
GB87494T2К_6RА5FDM4.
3. Промени в бонус игри.
4. Нова бонус игра.
Всички парични и предметни награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2552/17.12.12/,/вх. № И-2552/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2552, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2392/04.12.2012 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. 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
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов,
изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 32 /тридесет и два/
броя игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМ-4” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен № 008.
3. Промени в бонус игри.
4. Нова бонус игра.
Всички парични и предметни 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.20.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-2553/17.12.12/,/вх. № И2553/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2553, 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 „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, гр. София за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
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утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил
Левски” № 29.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2355/26.11.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131004720, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 29.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/ броя
игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен № 013.
3. Промени в бонус игри.
4. Нова бонус игра.
Всички парични и предметни 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.21.„ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2554/18.12.12/,/вх. № И2554/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2554, 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 от „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 133.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2151/30.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от Митко Цветанов Тодоров управител, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 133.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 56 /петдесет и шест/
броя игрални автомата с 66 /шестдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрален автомат, свързан към системи за формиране на премия
джакпот:
- Casino Link System, с идентификационен № 0004;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 03505.
3. Промени в бонус игри:
3.1. В чл. 23, ал. 5 се променя броят на досега получаваните картончета при
бонификацията „Change Points” – отсега нататък винаги ще се получава по 1 картонче;
3.2. В чл. 25, ал. 1 се регламентира нова бонус игра „Lady bonus”, която се
провежда във вторник, сряда и четвъртък от 15:00 до 20:00 часа;
3.3. В чл. 25, ал. 2 се регламентира нова бонус игра „Happy hour”, която се
провежда в часовите интервали 08:00 – 09:00 часа, 14:00 – 15:00 часа, 20:00 – 21:00 часа
и от 02:00 – 03:00 часа;
3.4. В чл. 26, ал. 1 се променя условието за получаване на картончета – първото
картонче се получава при натрупани 125 точки, а всяко следващо – след 3000 натрупани
точки;
3.5. В чл. 26, ал. 2 и 3 се регламентира автоматизирано отпечатване на
картончетата;
3.6. В чл. 27, ал. 2 се регламентира процедурата за теглене на картончетата;
3.7. В чл. 28 се добавят нови тегления и нови премии в ежедневни и седмична
бонус игри, като за цялата седмица общият награден фонд е в размер на 3 300 лева,
които се теглят и раздават в 52 тегления;
3.8. В чл. 29 се променят часовете и броят на точките при бонуса „Бързи пари” –
от 500 точки се променят на 1000 точки;
3.9. В чл. 30 се регламентира нова VIP бонус игра.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
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2.22.„ПИТ 2000”ООД, гр. София /изх. № П-2503/12.12.12/,/вх. № И-2503/05.12.12г./
На 05.12.2012 г. с вх. № И-2503, 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 „ПИТ 2000”ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи
Димитър” № 2.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-764/03.05.2012 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. 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
„ПИТ 2000” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Кикиша” № 3, ЕИК: 121820472, представлявано от Марин Стоянов Цветков управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПИТ 2000”ООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен номер 03432.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 81439 ще
бъде подменена със система Vega Jackpot System, EGT-JS 22, с идентификационен
№ 84504.
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. 27 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 1 000 лева се изплащат в деня на спечелването;
- до 5 000 лева се изплащат до три работни дни;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път до три работни дни.
5. Създава се нов раздел ІV – от чл. 17 до чл. 22 вкл., в който се регламентират
задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
допълнителни /бонус/ игри, както следва:
• Чл. 18, състоящ се от 6 алинеи, регламентира седмична бонус игра, която се
провежда всеки петък от 20.00 часа;
• Чл. 19, състоящ се от 6 алинеи, регламентира месечна бонус игра, която се
провежда всеки последен петък от 20.00 часа;
• Чл. 20, състоящ се от 11 алинеи, регламентира специални бонус промоции
„Money for Nothing” и „Money for Players” и специална бонус премия „Money for
Players”;
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• Чл. 21, състоящ се от 2 алинеи, регламентира специална бонус игра.
Всички награди са за сметка на организатора.
6. Досегашният раздел ІV става раздел V.
7. Промяна на броя взаимно свързани игрални автомати към системи за
формиране на премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, с идентификационен № 80600 - /от 3 на 2/;
- Joppy тип JP-Pro, с идентификационен номер JP0036 - /от 7 на 8/.
8. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System, EGT- JS 22
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
JOPPY, JP-Pro
Atronic Progressive Link King Kong Cash

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

JP090805-001
JP090805-002
84504
80600
JP 00036
43141157

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
003
099
011
057
054

Процент на
отчисл
1.0
1.0
1,9
1.3
1,0
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23.„РЕСПЕКТ-2007”ООД, гр. Карнобат /изх. № П-2529/12.12.12/,/вх. № И2529/07.12.12г./
На 07.12.2012 г. с вх. № И-2529, 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 „РЕСПЕКТ2007” ООД, гр. Карнобат, 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. Карнобат, област
Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети септември” № 21.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1142/28.07.2011 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
„РЕСПЕКТ-2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, област
Бургас, ул. „Георги Кирков” № 15, ЕИК 147241557, представлявано от Пенка Колева
Лафазанова - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373,
ул. „Девети септември” № 21.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 14 /четиринадесет/
броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „РЕСПЕКТ-2007” ООД, гр. Карнобат,
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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:
- Система тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен №
CBJS 74018 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22,
идентификационен № 84989.
2. Промяна в размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, вер. 1.01
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JP071129-010
84989

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
099

Процент на
отчисление
1.0
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24.„ФЕНИКС ГОЛД”ЕООД, гр. София /изх. № П-2533/17.12.12/,/вх. № И2533/10.12.12г./
На 10.12.2012 г. с вх. № И-2533, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФЕНИКС
ГОЛД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване
на промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх
Евтимий” № 13.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2233/04.12.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 131046420, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист,
изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 58 /петдесет и осем/
броя игрални автомата с 65 /шестдесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат
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свързан към система за формиране на премия джакпот Atronic Progressive Link Oxygen
тип Cash Fever, идентификационен № 3000003951.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2534/17.12.12/,/вх. № И-2534/10.12.12г./
На 10.12.2012 г. с вх. № И-2534, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати, намаляване със 7 /седем/
броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2194/29.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПОЛО 11” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, изразяващи се в
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и намаляване със 7 /седем/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 77 /седемдесет и седем/
броя игрални автомата с 84 /осемдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. В чл. 20, ал. 1, при бонус играта „Седмична премия”, се допълва регламентът,
относно дните на тегленията, броят на тегленията в различните дни и размерът на
печалбите.
3. Промяна на броя игрални автомати в системи за формиране на премия
джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, с идентификационен № 00008- /от 22 на 20/;
- AGT JP, с идентификационен № JP 09-07-0023 - /от 79 на 72/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2557/18.12.12/,/вх. № И-2557/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2557, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с
1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места, увеличаване с 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Красна поляна”, ул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2236/07.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева ЦековаДимитрова – управител и и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат с 8 /броя/ игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /броя/
игрални места, увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени
в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Красна поляна”, ул. „Александър
Стамболийски”, пред бл. 65.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 72 /седемдесет и два/
броя игрални автомата с 84 /осемдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen, тип CASH FEVER, идентификационен номер
3000003921 – от 2 броя игрални автомата на 4 броя игрални автомата;
- AGTJP, идентификационен JP 10-07-0024 – от 64 броя игрални автомата на 66
броя игрални автомата.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.27.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2558/17.12.12/,/вх. № И-2558/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2558, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев”
№ 7.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2152/29.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков – прокурист, изразяващи се в
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 62 /шестдесет и два/
броя игрални автомата с 67 /шестдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Нова бонус игра:
- „САМО ЗА ЖЕНИ”.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen, тип CASH FEVER, идентификационен номер
3000003928;
- тип AGT JP, идентификационен номер JP 06-07-0003.
Всички бонус 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.28.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2559/17.12.12/,/вх. № И-2559/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2559, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
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гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1”, ул. „Андрей Сахаров”
№ 14.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2215/29.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков – прокурист, изразяващи се в
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Младост 1”, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 55 /петдесет и пет/
броя игрални автомата с 62 /шестдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen, тип CASH FEVER, идентификационен номер
3000003922;
- тип AGT JP, идентификационен номер JP-06-07-0011.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2560/17.12.12/,/вх. № И-2560/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2560, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2214/29.10.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков – прокурист, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 45 /четиридесет и пет/
броя игрални автомата с 52 /петдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- Atronic Progressive Link Oxygen, тип CASH FEVER, идентификационен номер
3000007644.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип AGT JP, идентификационен номер JP 08-07-0020.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

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

Идентификационен номер
CBJS 05234
JP 080612-110
JP 080612-111
JP 08-07-0020

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
003
003
023

Процент на
отчисление
1.25
0.7
0.7
0.68

Atronic International GmbH

3000007644

086

4.0

№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
AGT JP
Atronic Progressive Link Oxygen тип
CASH FEVER

5.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2561/18.12.12/,/вх. № И-2561/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2561, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 3
/три/ броя игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места, като в резултат от подмяната
игралните места в залата се намаляват с 5 /пет/ броя, увеличаване с 2 /два/ броя игрални
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автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Овча Купел”, ул. „Монтевидео” № 39.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2237/07.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков – прокурист, изразяващи се в
подмяна 3 /три/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 3 /три/ броя
игрални автомата с 3 /три/ броя игрални места, като в резултат от подмяната игралните
места в залата се намаляват с 5 /пет/ броя и увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Овча Купел”, ул. „Монтевидео” № 39.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 80 /осемдесет/ броя
игрални автомата с 90 /деветдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever, идентификационен номер
3000007568.
3. Промяна на броя свързани игрални автомати в система за формиране на премия
джакпот:
- AGTJP, идентификационен № JP 08-07-0021.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тип, версия

Производител

Произв. номер

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link тип King Kong Cash
AGTJP
Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever

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

CBJS 05267
05353
JP 080213-105
JP 080213-107
43092174
JP 08-07-0021
3000007568

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

Процент на
отчисл.
0.16
1.0
0.7
0.7
4.3
0.6
4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

60

Против - няма.
2.31.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2576/17.12.12/,/вх. № И-2576/12.12.12г./
На 12.12.2012 г. с вх. № И-2576, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличаване с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен,
бул. „Данаил Попов” № 9а.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2234/07.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков – прокурист, изразяващи се в
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9а.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 58 /петдесет и осем/
броя игрални автомата с 65 /шестдесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever, идентификационен номер
3000007668.
3. Промяна на броя свързани игрални автомати в система за формиране на премия
джакпот:
- AGTJP, идентификационен № JP 08-07-0019.
4. Промяна на процента на отчисление на игралните автомати, свързани към
система за формиране на премия „Джакпот”:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110112-004.
5. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Производител

Произв. номер

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

CBJS 05310
05342
JP 080213-108
JP 080213-109
JP 080213-110
JP 110112-004

Уд-ние за одобрен
тип ДП
022
011
003
003
003
052

Процент на
отчисл.
0.45
1.0
0.7
0.7
0.7
2.0
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7.
8.

AGT JP
Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever

„Алфа Гейм Технолоджи” АД
Atronic International GmbH

JP 08-07-0019
3000007668

023
084

2.0
4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София /изх. № П-2562/17.12.12/,/вх. № И2562/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2562, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО
2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2223/29.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова-Димитрова – управител и Борис Димов Петков - прокурист,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 47 /четиридесет и
седем/ броя игрални автомата с 54 /петдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на 1 /един/ брой взаимно свързан игралeн автомат към система за
формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen, тип CASH FEVER, идентификационен номер
3000003961.
2. Подмяна на 1 /един/ брой взаимно свързан игралeн автомат към система за
формиране на премия джакпот:
- тип AGTJP, идентификационен номер JP 06-07-0006.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.33.„ИЗПАУ-2008”ЕООД, гр. Любимец /изх. № П-2536/13.12.12/,/вх. № И2536/10.12.12г./
На 10.12.2012 г. с вх. № И-2536, 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 „ИЗПАУ 2008” ЕООД, гр. Любимец, за намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
с. Йерусалимово, община Любимец, област Хасково, ПИ № 000473, местност „Кереч
дере”, край АМ „Марица” - 88+970 ляво.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2238/05.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, 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 „ИЗПАУ
- 2008” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Любимец, област Хасково,
ул. „Църковна” № 22, ЕИК: 200123364, представлявано от Христо Димитров Чорлов –
управител, изразяващи се в намаляване с 4 /четири/ броя игралните автомати в игрална
зала с адрес: с. Йерусалимово, област Хасково, община Любимец, ПИ № 000473,
местност „Кереч дере”, край АМ „Марица” - 88+970 ляво.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ИЗПАУ - 2008” ЕООД, гр. Любимец,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP120319-002.
2. Промяна на броя на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 84075.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

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

Идентификационен номер
80601
84075

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011
099

Процент на
отчисления
1.7
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.34.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2541/14.12.12/,/вх. № И2541/10.12.12г./
На 10.12.2012 г. с вх. № И-2541, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, за намаляване с 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А,
административно – обслужваща сграда.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2046/01.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо Петров Христов –
управители, изразяващи се в намаляване с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ ІV, кв. 15-А, административно –
обслужваща сграда.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомати с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Промяна на броя игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- Magic Coin Jackpot, с идентификационен № МCJР 07–006 STCB – /от 27 на 24/.
2. В чл. 16, ал. 1 се променя размерът при изплащане на премиите джакпот, както
следва:
- до 5 000 лева се изплащат в брой;
- над 5 000 лева се изплащат по банков път.
3. В чл. 19, ал. 1, т. 3, при месечната бонус игра, вместо 2 награди по 50 лв. и две
награди по 20 лв., се изплащат четири награди по 50 лв. Другите награди остават
същите.
4. В чл. 19, ал. 3, т. 3, при седмичната бонус игра „Колело на късмета”, се
регламентират нови вид и размер на печалбите, както следва:
• Една награда от 500 лв. /в брой/;
• Една награда от 200 лв. /в брой/;
• Три награди от по 100 лв. /в брой/;
• Осем награди от по 50 лв. /бонус за игра/;
• Шест награди от по 40 лв. /бонус за игра /;
• Пет награди от по 30 лв. /бонус за игра /;
• Пет награди от по 20 лв. /бонус за игра /;
• Четири награди от по 10 лв. /бонус за игра /;
• Сектор „Magic coin”х2;
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• Сектор „Magic coin”х3;
• Сектор „Magic coin”х4.
5. В чл. 19, ал. 3, т. 7, при седмичната бонус игра „Колело на късмета”, се
регламентира нов начин на обявяване на печелившия участник;
6. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол
№ 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2544/14.12.12/,/вх. № И2544/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2544, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО
СОФИЯ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 12
/дванадесет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя
игрални места и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Видин,
ул. „Цар Александър ІІ” № 70, хотел „Ровно”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1963/12.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ГРАНД
МАКАО СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610, представлявано
от Иво Велков Иванов – управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с
12 /дванадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар
Александър ІІ” № 70, хотел „Ровно”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 31 /тридесет и един/
броя игрални автомата с 38 /тридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- CAT 4 CASH, тип EGT-JS31, идентификационен номер 85188.
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3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 83422;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP090121-104.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

Vega Jackpot System тип EGT-JS22
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link тип CASH FEVER
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

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

Идентификационен номер
83422
JP090121-104
43080686
85188

Удостоверение за
одобрен тип ДП
099
003
085
095

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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.36.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2600/18.12.12/,/вх. № И2600/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2600, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД МАКАО
СОФИЯ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 9 /девет/
броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места,
в следствие на което игралните места намаляват с 5 /пет/ броя, увеличаване с 1 /един/
брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Костенски водопад” № 102.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1908/16.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ГРАНД
МАКАО СОФИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610, представлявано
от Иво Велков Иванов - управител, изразяващи се за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/
броя игрални места, в следствие на което игралните места намаляват с 5 /пет/ броя,
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Костенски водопад” № 102.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 43 /четиридесет и три/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД, гр. София:
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Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Vega Jackpot System EGT-JS22, идентификационен номер 82652.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37.„Е.Г.-КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-2605/18.12.12/,/вх. № И2605/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2605, 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 „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД,
гр. София, за намаляване с 10 /десет/ броя игрални места на наличен игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2255/08.11.2012 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 и чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „Е.Г.КЪРДЖАЛИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
бул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ЕИК: 131416211, представлявано заедно и
поотделно от Георги Делчев Георгиев и Иван Димитров Стефанов - управители,
изразяваща се в намаляване с 10 /десет/ броя игрални места на наличен игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” № 12.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата с 44 /четиридесет и четири/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2563/14.12.12/,/вх. № И-2563/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2563, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
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гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, намаляване с 1 /един/ брой
игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109а.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2204/29.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, заедно, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109а.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 40 /четиридесет/ броя
игрални автомата с 93 /деветдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 090424-022;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 081127-029.
3. Промяна в границите на печалбите за „Silver” и „Gold” джакпот при джакпот
система:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 081127-029.
4. Промени в седмична бонус игра провеждана всеки понеделник.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2578/17.12.12/,/вх. № И-2578/12.12.12г./
На 12.12.2012 г. с вх. № И-2578, 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 „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 20 /двадесет/ броя игрални места за
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 14, АХК „Анел”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2381/07.12.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, заедно, изразяващи се в увеличаване с 1 /един/ брой игрален
автомат с 20 /двадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Тодор Александров” № 14, АХК „Анел”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 53 /петдесет и три/
броя игрални автомата с 80 /осемдесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2597/18.12.12/,/вх.
№ И-2597/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2597, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат,
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев Бряг-Изток”, община Несебър, област Бургас,
УПИ ІV, кв. 27.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2020/03.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо
Иванов Маринов /физичeско лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
к. к. „Слънчев Бряг-Изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 19 /деветнадесет/ броя
игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система ST-JPD,1.01, идентификационен номер 0472 ще бъде подменена със
система TLG - MS, идентификационен номер 0078.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03675.
4. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03675.
5. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

Произв. номер

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

“Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Казино игри и иновации” ЕООД
ЕТ "ТИ ЕЛ ДЖИ - Ст. Донева"

JP070828-005
CBJS 03675
ДП 0403
0078

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
022
073
013

Процент на
отчисл.
1.0
1.9
1.5
3.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41.„ЕВРОПЕТРОЛ”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2614/18.12.12/,/вх. № И2614/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2614, 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
„ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден
рудник”, зона „А”, сграда № 118, ет. 2.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-338/12.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102636724, представлявано от Жечо
Иванов Маринов – управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, зона „А”, сграда № 118, ет. 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Бургас:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол
№ 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP100112-103.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер ДП 0386.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2564/17.12.12/,/вх. № И2564/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2564, 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата със
7 /седем/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални
места, като в резултат от подмяната игралните места в залата се увеличават с 1 /един/
брой, и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Кремиковци”, кв. „Ботунец”, „Коопбистро”.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-2089/30.12.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя
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игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места, като в
резултат от подмяната игралните места в залата се увеличават с 1 /един/ брой в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Кремиковци”, кв. „Ботунец”, „Коопбистро”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и три/
броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен
№ CBJS 70905 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22,
идентификационен № 85173.
- Система тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № 73017
ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен
№ 85174.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип JOPPY, версия Multi Jackpot System, идентификационен № JP-MS 028.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

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

JOPPY, Multi Jackpot System
Vega Jackpot System тип EGT-JS22
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

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

Идентификационен номер
JP-MS 028
85173
JP 070611-009
JP 070611-010
07604
05072
85174

Удостоверение за
одобрен тип ДП
024
099
003
003
011
011
099

Процент на
отчисление
3.0
1.5
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2565/14.12.12/,/вх. № И2565/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2565, 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област
Хасково, бул. „Стефан Стамболов” № 2.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1640/23.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „Стефан Стамболов” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- Atronic Progressive Link тип King Kong Cash, идентификационен № 1417803001;
- King Games тип Multi Net 2, идентификационен № 007-04033.
3. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Mystery Classic Jackpot System тип MCJS-900, идентификационен № 080028.
4. Промяна на броя игрални автомати, от които могат да се получат картони за
участие в Седмична бонус игра.
5. Промяна в размера на паричните средства, които могат да се изплащат в брой.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

1.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

Идентификационен номер
JP 070725-018

2.

Atronic Progressive Link тип King Kong Cash

Atronic International GmbH

1417803001

3.
4.
5.
6.

Vega Jackpot System тип EGT-JS22
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
King Games тип Multi Net 2
Mystery Classic Jackpot System тип MCJS-900

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

82776
71683
007-04033
080028

№

Тип, версия

Производител

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003

Процент на
отчисление
1.0

054
099
011
028
074

1.0
1.5
1.5
1.32
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44.„ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2566/17.12.12/,/вх. № И2566/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2566, 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
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на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, област
София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1639/23.07.2012 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
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Нови Искър, област София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен №
CBJS 73030 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22,
идентификационен № 85176.
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
BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System тип EGT-JS22
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

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

Идентификационен номер
JP 070801-065
JP 070801-066
85176
70929

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
099
011

Процент на
отчисление
1.0
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.45.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2567/17.12.12/,/вх. № И2567/12.12.12г./
На 12.12.2012 г. с вх. № И-2567, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов”
№ 7.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2064/04.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 38 /тридесет и осем/
броя игрални автомата с 43 /четиридесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 090521-121.
3. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен № 009.
4. Промени в бонус игри.
5. Нова бонус игра.
Всички парични и предметни 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.46.„ЖОКЕР-1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2572/14.12.12/,/вх. № И2572/12.12.12г./
На 12.12.2012 г. с вх. № И-2572, 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 „ЖОКЕР-1999” ООД,
гр. Сливен, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени
в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1939/25.09.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЖОКЕР1999” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27,
вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637, представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител,
изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати свързани в системи за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 05380;
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, идентификационен № 05280;
- тип RF 07, идентификационен № 0003.
3. Подмяна на игрални автомати свързани към системи за формиране на премии
джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, VGJP1, идентификационен № 05280;
- тип RF 07, идентификационен № 0003.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47.„ПМС”ООД, гр. Велико Търново /изх. № П-2603/18.12.12/,/вх. № И2603/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2603, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПМС” ООД, гр. Велико
Търново, за увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 29.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2321/26.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил
Златарски” № 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър Недялков Петров –
управител, изразяващи се в увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” № 29.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомата с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПМС” ООД, гр. Велико Търново:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани в системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 10404;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 101020-008.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2584/17.12.12/,/вх. № И2584/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2584, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина”
№ 34.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1737/26.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеевуправител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина” № 34.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 09056;
- тип EGT Progressive Jackpot VGJP 1, идентификационен номер 05131.
3. Подмяна на игрален автомат, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP070704-001.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2585/18.12.12/,/вх. № И2585/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2585, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 40 /четиридесет/ броя
игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място, в
следствие на което игралните места намаляват с 39 /тридесет и девет/ броя, увеличаване
с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала
с адрес: гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 91.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2142/01.11.2012 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев-
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управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 40 /четиридесет/
броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място, в
следствие на което игралните места намаляват с 39 /тридесет и девет/ броя и
увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Свищовска” № 91.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP071128-104.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2621/18.12.12/,/вх. № И2621/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2621, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места
с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места, като в резултат от
подмяната игралните места в залата се намаляват с 2 /два/ броя, увеличаване с 1 /един/
брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, комплекс „Изгрев”, УПИ ІІІ, квартал 24А, търговски обект „КАФЕЕСПРЕСО”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1741/26.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, изразяващи се в подмяна 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя
игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места, като в
резултат от подмяната игралните места в залата се намаляват с 2 /два/ броя и
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увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс
„Изгрев”, УПИ ІІІ, квартал 24А, търговски обект „КАФЕ-ЕСПРЕСО”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 24 /двадесет и четири/
броя игрални автомата с 27 /двадесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя свързани игрални автомати в система за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 70999.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2622/18.12.12/,/вх. № И2622/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2622, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени
в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8,
№ 119.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1206/06.06.2012 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
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. “Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомати с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
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1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 090119-007.
3. Подмяна на игрален автомат свързан в система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 090119-007.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2623/18.12.12/,/вх. № И2623/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2623, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални
места с 2 /два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княгиня Мария
Луиза” № 63.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2364/06.12.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев –
управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя
игрални места с 2 /два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 34 /тридесет и четири/
броя игрални автомата с 39 /тридесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
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2. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 03517.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53.„ВЪЛЕВИ”ООД, гр. Чирпан /изх. № П-2581/18.12.12/,/вх. № И-2581/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2581, 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 „ВЪЛЕВИ” ООД,
гр. Чирпан, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални
места със 7 /седем/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места, като в
резултат от подмяната игралните места в залата се увеличават 5 /пет/ броя, намаляване с
5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала
с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” № 1.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1342 от 22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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
„ВЪЛЕВИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан, област Стара Загора,
ул. „П. К. Яворов” № 9, ЕИК: 833004900, представлявано и управлявано от Таньо Вълев
Вълев, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя
игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места,
като в резултат от подмяната игралните места в залата се увеличават 5 /пет/ броя и
намаляване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Парчевич” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и едни/
броя игрални автомата с 26 /деветдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link тип King Kong Cash, идентификационен
номер 43164199.
3. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:

82

- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 70317
ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен
номер 84518.
4. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 05042.
5. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System, тип EGT-JS22
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

Производител

Произв. номер

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

JP 070723-008
JP 070723-007
84518
05042

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
003
099
011

Процент на
отчисл.
1.0
1.0
1.6
1.6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2586/17.12.12/,/вх. № И-2586/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2586, 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 “БРИЗ - М” ЕООД,
гр. София, за намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени
в Задължителните игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област
Бургас, ул. „Русалка” № 4.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1520/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на “БРИЗ М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим
Христов Велев-управител, изразяващи се в намаляване с 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас,
ул. „Русалка” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомати със 17 /седемнадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “БРИЗ - М” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
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1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати свързани в система за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 05206 - /от 7
на 3/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2587/17.12.12/,/вх. № И-2587/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2587, 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 „БРИЗ-М” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати, намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1600/30.09.2011 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 „БРИЗМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба
2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев –
управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и намаляване с
2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий
Гагарин” № 33.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомати с 32 /тридесет и две/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 05277.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56.„КЕНОМАТ”ООД, гр. Бургас /изх. № П-2589/15.12.12/,/вх. № И-2589/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2589, 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 „КЕНОМАТ” ООД,
гр. Бургас, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 50 /петдесет/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2404/07.12.2012 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
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано от Петър Цонев Петров – управител и Галина Илиева
Коджабашева – управител, заедно и поотделно, изразяващи се в увеличаване с 1 /един/
брой игрален автомат с 50 /петдесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 58 /петдесет и осем
броя игрални автомата със 112 /сто и дванадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.57.„ЕМ-ДЖИ ГЕЙМС”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2590/17.12.12/,/вх. № И2590/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2590, 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
ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Харманли, област
Хасково, бул. „България” № 6.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1733/31.10.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЕМ –
ДЖИ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, ул. „Александър Екзарх” № 20, ЕИК: 200021150, представлявано от Милен
Атанасов Мешинев – управител, и Красимир Мишев Кънев – управител, заедно и
поотделно, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес:
гр. Харманли, област Хасково, бул. „България” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕМ – ДЖИ ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № 12161.
3. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № 73170;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 111004-003.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JP110921-104
12161

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022

Процент на
отчисление
1.0
0.8

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58.„ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2591/17.12.12/,/вх. № И2591/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2591, 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 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Източен”, ул. „Ландос” № 17.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2455/17.12.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЕМ
ДЖИ ЕС ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Източен”, ул. „Ландос” № 17, ЕИК: 201087704, представлявано от Милен Атанасов
Мешинев - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Източен”, ул. „Ландос” № 17.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 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 на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Mystery Day Jackpot System, тип MDJS-900, идентификационен № 210053.
3. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS 22, идентификационен № 82804.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

KING GAMES тип Multi Net 2
Mystery Day Jackpot System, тип MDJS-900

„ГЛОБЕКС-99” ООД
„Проксима-3” ООД

Идентификационен номер
007-04020
210053

Удостоверение за
одобрен тип ДП
028
094

Процент на
отчисление
1.2
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2595/18.12.12/,/вх. № И2595/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2595, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Братя
Шкорпил” № 26 Б.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2010/08.10.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от
Ангел Иванов Желев - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил” № 26 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 9 /девет/ броя игрални
автомати с 40 /четиридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя взаимно свързани игрални автомати към система за
формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS08649 /от 4 на 2/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60.„ЕКЗА ГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-2596/18.12.12/,/вх. № И-2596/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2596, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКЗА ГРУП” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
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:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ЕКЗА
ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар
Петър” № 12, ЕИК: 103902195, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах”
№ 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 071203-006.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 060629-001.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

JP 060629-001
CBJS 03655
05177

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
022
011

Процент на
отчисл.
1.0
1.5
1.5

SK22G200R0720F01012

054

4.0

Тип, версия

Производител

Произв. номер

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

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

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-2598/18.12.12/,/вх. № И2598/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2598, 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с
10 /десет/ броя игрални места за игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков,
Софийска област, хотел „Рила”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2359/27.11.2012 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. 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
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хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Енос” № 2, ЕИК: 175072185, представлявано от Владимир Господинов
Филипов - изпълнителен директор, изразяваща се в увеличаване с 1 /един/ брой игрален
автомат с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община
Самоков, Софийска област, хотел „Рила”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 19 /деветнадесет/ броя
игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62.„КАЗИНО САЛОН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2601/18.12.12/,/вх. № И2601/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2601, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО
САЛОН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата, намаляване
със 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, ул. „Андрей Сахаров” № 16.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1577/29.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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
„КАЗИНО САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 2 А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков
Карагьозов - управител, изразяващи се в подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и
намаляване със 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Младост”, ул. „Андрей Сахаров” № 16.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 24 /двадесет и четири/
броя игрални автомата с 29 /двадесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
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- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 76172.
3. Подмяна на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- Система тип Atronic Progressive Link тип Cashline, идентификационен номер
46000686 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22 с
идентификационен номер 85250.
4. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 101102-004;
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер ДП 0458.
5. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на бонус игра „Мотопед или Скутер”.
6. Нова бонус игра:
- Ежедневна бонус игра.
7. 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 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
ST-JPD, 1.01
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

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

Идентификационен номер
JP 080905-007
JP 101102-004
05074
ДП 0458
85250

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052
011
061
099

Процент на
отчисление
1,0
1,8
1,6
2,0
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2615/18.12.12/,/вх. № И2615/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2615, 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 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални
места с 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, пл. „Свилена”, х-л “Свилена”.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1462/22.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„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
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Цветанов Христов - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата със 7 /седем/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата със
7 /седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
пл. „Свилена”, х-л „Свилена”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 32 /тридесет и два/
броя игрални автомати с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- MAGIC COIN JACKPOT, идентификационен номер MC JP 09-020 STCB.
3. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер
CBJS 76091 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22,
идентификационен номер 85232.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тип, версия

Производител

Произв. номер

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGP1
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

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

JP050613-007
JP070319-006
CBJS 70332
73134
85232

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
052
022
011
099

Процент на
отчисл.
1.0
1.5
1.7
1.9
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.64.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П2617/18.12.12/,/вх. № И-2617/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2617, 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 2 /два/ броя игрални автомата за игрална зала с
адрес: гр. Кърджали, ул. „Републиканска” № 61В.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-911/03.05.2012 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:
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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 с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
ул. „Републиканска” № 61В.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 11 /единадесет/ броя
игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П2618/18.12.12/,/вх. № И-2618/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2618, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „МАХМУД –
МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат,
намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов”
№ 5.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1006/06.06.2012 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 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 „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” със седалище и адрес на управление:
гр. Кърджали, ул. „Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691,
представляван от Махмуд Юсеин Рашид /физическо лице – търговец/, изразяващи се в
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и намаляване с 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Тачо Даскалов”
№ 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 11 /единадесет/ броя
игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
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- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 070109-016.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1
2.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

Идентификационен номер
JP 080224-031
81228

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022.1

Процент на
отчисление
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П2619/18.12.12/,/вх. № И-2619/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2619, 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 1 /един/ брой игрален автомат за игрална зала с
адрес: гр. Златоград, област Смолян, ул. „Беловидово” № 27.
Искането е за вписване на промяна в дадено на организатора Разрешение №
И-910/03.05.2012 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 промяна 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/, изразяваща се в
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Златоград, област
Смолян, ул. „Беловидово” № 27.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя игрални
автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.67.„ПЕЛТ”ЕООД, гр. Габрово /изх. № П-2625/18.12.12/,/вх. № И-2625/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2625, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД,
гр. Габрово, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени
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в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цариградска” № 32.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2096/01.11.2012 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
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПЕЛТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. “Орловска” № 139,
ет. 11, ап. 75, ЕИК: 107549440, представлявано от Християн Валериев Крумов управител, изразяващи се в увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Цариградска” № 32.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомата с 29 /двадесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 09011.
3. Промяна на броя свързани игрални автомати в система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110816-003.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

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

Производител

Произв. номер

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

JP 110406-008
JP 110816-003
12084
09011

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
052
011
022.1

Процент на
отчисл.
1.0
4.5
1.5
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За залагания върху резултати от спортни състезания:
3.1.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2580/15.12.12/,/вх. № И2580/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2580, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
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изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни
състезания, изразяваща се в закриване на 23 /двадесет и три/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2385/04.12.2012 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 22, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов
Найденов, Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова управители, най-малко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които
Дружественият договор предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със
залагания върху резултати от спортни състезания, както следва:
І. Да прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, кв. „Бенковски”, бул. „Лазар Михайлов” № 122;
2. гр. Хисар, област Пловдив, ул. „Гладстон” № 6;
3. гр. Кърджали, бул. „България” № 87, бл. „Бяло море”;
4. гр. Сливен, кв. „Кольо Фичето”, бл. 24, вх. Б, гараж № 1;
5. гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 15;
6. гр. Пловдив, „Люлебургас” № 22;
7. гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, гара Горна Оряховица,
ул. „Тича” № 1;
8. гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, ул. „Георги Бенковски”
№ 22;
9. с. Паисиево, община Дулово, област Силистра, ул. „Независимост” № 103;
10. гр. Бухово, район „Кремиковци”, област София, бул. „Никола Бонев” № 5;
11. с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, ул. „Кирил Томов” № 16;
12. с. Брадвари, област Силистра, ул. „Н. П. Караджата” № 36 /центъра/;
13. гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 199, кафе – аперитив;
14. гр. Поморие, област Бургас, ул. „Захари Стоянов” № 2;
15. гр. Мизия, област Враца, ул. „Александър Якимов” № 20;
16. гр. Долни Чифлик, област Варна, Централен площад, кв. 48, административна
сграда, УПИ ХІ;
17. с. Комунига, община Черноочене, област Кърджали, ул. „Втора” № 25;
18. гр. Хасково, ул. „Стара планина” № 28, магазин № 6, п. ІІ, кв. 253;
19. гр. София, община Лозенец, бул. „Черни връх” № 74-78, магазин № 24;
20. гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 20;
21. гр. Казанлък, област Стара Загора, бул. „Княз Ал. Батенбег” № 32А;
22. гр. Бургас, ул. „Индустриална” № 33;
23. с. Кокаляне, район „Панчарево”, община Столична, област София,
ул. „Искър” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване
на задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри, на
удостоверителни знаци /чипове/, на образец на билет:
1. За игрални казина:
1.1.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2470/15.12.12/,/вх.
№ И-2470/29.11.12г./
На 29.11.2012 г. с вх. № И-2470, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 9 и чл. 32 от
Закона
за
хазарта,
e
подадено
писмено
искане
от
„РИДЖЪНТ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на задължителни образци на
удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси – 7 /седем/
броя /по Удостоверение за издаден лиценз № И-2179/27.11.2012 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. 9 от Закона за хазарта, председателят
на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и
да вземе решение, с което:
Да утвърди на „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Слатина”, ул. „Постоянство” № 67А, ЕИК: 200899624,
представлявано от Ерик Паскал Маза – управител, 7 /седем/ броя задължителни образци
на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси в
игрално казино с адрес: гр. Правец, Софийска област, кв. „Езерото” № 8, хотел „Риу
Правец Ризорт Голф и Спа”, казино „Правец”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2530/12.12.12/,/вх. № И2530/07.12.12г./
На 07.12.2012 г. с вх. № И-2530, 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
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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. 30 с 4 алинеи, регламентиращ правилата и условията за
участие в промоция „MATCH BET” с продължителност една седмица и възможност за
многократно провеждане.
Всички награди са за сметка на организатора.
2. Въвежда се преномериране на членове, както следва:
• Досегашните чл. 30-31 стават чл. 31-32.
• Досегашните чл. 32-33 стават чл. 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2626/18.12.12/,/вх. № И2626/17.12.12г./
На 17.12.2012 г. с вх. № И-2626, 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
„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, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2400/26.11.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл. 38, ал. 1 - 3, чл. 69, ал. 1
и чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от
изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу
от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, изразяващи се в
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”, включващи:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един брой:
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- Mystery Jackpot, тип PR-08, идентификационен номер PR-08 11187901.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен номер, JP 070924-124.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

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

Удостоверение за
одобрен тип ДП
020
022
077
077
101

Процент на
отчисление
4,5
1,0
2,0
2,0
1,99

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П2635/18.12.12/,/вх. № И-2635/17.12.12г./
На 17.12.2012 г. с вх. № И-2635, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол и задължителни образци за счетоводна отчетност при
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”,
ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77 /по Удостоверение за издаден
лиценз № И-2427/10.12.2012 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 „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131,
ЕИК: 130935662, представлявано само двама по двама от Махмут Метин Шахин, Росен
Людмилов Солаков и Бирбудак Юксел – управители, представените за игрално казино с
адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77,
представените Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол и задължителни образци за счетоводна отчетност при организиране на хазартни
игри в игрално казино, включващи ново първоначално зареждане на игрална маса за
„Russian Poker” с идент. № 932259, регламентирано в Приложение 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
1.5.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-2599/18.12.12/,/вх. № И2599/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2599, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АНГЛОБОЛКАН” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „Шератон София Хотел Балкан”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2380/27.11.2012 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. 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 чл. 72, ал. 2 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 „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген –
управител, изразяващи се в промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. „Света Неделя” № 5, хотел „Шератон София Хотел Балкан”, включващи:
1. Деинсталиране на 1 /един брой система за формиране на премия джакпот:
- Ultra Hit Progressive, идентификационен № A08264001280.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Mystery Jackpot, тип PR-08, идентификационен № PR-08 11187900.
3. След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Идентификационен номер
JP 070226-029
JP 070226-030
CBJS 73121
65058525
PR-08 11187900

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052
022
054
077

Процент на
отчисление
2.0
2.0
2.0
4.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игрални зали:
2.1.„БОРА 3001”ООД, гр. София /изх. № П-2487/15.12.12/,/вх. № И-2487/04.12.12г./
На 04.12.2012 г. с вх. № И-2487, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3, е подадено писмено искане от „БОРА 3001” ООД, гр. София, за
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утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин ІІІ”,
бул. „Захари Стоянов” № 2, кв. 47 – кооперативен пазар /по издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2093/10.10.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „БОРА 3001” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Люлин”, ж.к. „Люлин 3”, бул. „Захари Стоянов” № 2, ЕИК: 200248510,
представлявано от Пепа Димитрова Момчилова – Колева - управител, промяна в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин ІІІ”, бул. „Захари Стоянов” № 2,
кв. 47 – кооперативен пазар, изразяваща се в провеждането на нова бонус игра „ХЕПИ
УИЛ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2494/17.12.12/,/вх. № И2494/04.12.12г./
На 04.12.2012 г. с вх. № И-2494, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и ал. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И
БЯЛО-2007” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски” № 80 /по Удостоверение за
издаден лиценз № И-2350/26.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и ал. 3 и чл. 69,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6,
ЕИК: 175227034, представлявано от Борислав Душков Михайлов - управител,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски” № 80,
включващи промяна на броя взаимно свързани игрални автомати към система за
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формиране на премия джакпот - Advansys Progressive Jackpot System - Wide Area
Controller, с идент. № 574940810.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3.„СИТ - 33”ООД, гр. София /изх. № П-2500/12.12.12/,/вх. № И-2500/05.12.12г./
На 05.12.2012 г. с вх. № И-2500, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3, е подадено писмено искане от „СИТ - 33” ООД, гр. София, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2207/01.11.2012 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. 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 промяна в издадения лиценз на
„СИТ - 33” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Даниела
Милчева Цветкова – управител, изразяваща се в 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 „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98,
включваща:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Wide Area Controller,
идентификационен номер 574940809.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JP080510-114
CBJS 81154

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022.1

Процент на
отчисление
1.0
1.4

Advansys d.o.o.

574940803

055

1.0

Advansys d.o.o.

574940809

056

1.0

№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Advansys Progressive Jackpot System Local Controller
Advansys Progressive Jackpot System Wide Arеа Controller

3.
4.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.4.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2569/18.12.12/,/вх.
№ И-2569/12.12.12г./
На 12.12.2012 г. с вх. № И-2569, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ “СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98 /по Удостоверение за издаден лиценз №
И-2383/04.12.2012 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. 11, чл. 38, ал. 2 и 3, и чл. 69, ал. 1 и 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на ЕТ “СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175,
представляван от Жечо Иванов Маринов /физическо лице-търговец/, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98, включващи следните
промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя взаимно свързани автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 100201-104 - /от 5 на 7/.
3. Създава се нов раздел V, регламентиращ правила за спечелване на парични
награди. Процедурата по спечелване на наградите започва от датата на утвърждаване на
настоящите правила от ДКХ и приключва на 31.03.2013 г.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.5.„ПРИНЦ - 1”ЕООД, гр. Търговище /изх. № П-2620/18.12.12/,/вх. № И2620/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2620, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРИНЦ - 1” ЕООД,
гр. Търговище, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 11 /по Удостоверение за издаден лиценз №
И-2001/02.10.2012 г. на ДКХ/.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ПРИНЦ - 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 4, ЕИК: 200453636, представлявано от Орлин
Младенов Алексиев - управител, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 11, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Създава се нов раздел ІV, регламентиращ задължителни условия и правила за
организиране на допълнителни /бонус/ игри, както следва:
• Седмична бонус игра – всеки петък от 20.00 часа, която стартира на 28.12.2012
г. и приключва на 31.03.2013 г.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
3. За лотарийна игра/ утвърждаване на образец на билет:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2610/17.12.12/,/вх. № И-2610/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2610, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, до ДКХ за утвърждаване на промени в
Задължителни правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра
„ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с включена разновидност „ЧЕРЕН ПЕТЪР” – тираж пети, и
утвърждаване на образец на билет за участие в играта /по дадено Разрешение №
И-1701/10.05.2011 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. 9 и 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 ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28,
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ЕИК по БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов –
изпълнителен директор, представените Задължителни правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с включена
разновидност „ЧЕРЕН ПЕТЪР” – тираж пети, и утвърждаване на образец на билет за
участие в играта.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ДВАНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Поправки на очевидни фактически грешки:
1. За игрална зала:
1.1.„ЛЪКИ ГЕЙМ”ООД, гр. Варна /изх. № П-2274-1/13.12.12/,/вх. № И-22741/06.12.12г./
На 06.12.2012 г. с писмо вх. № И-2274-1 ДКХ е уведомена за допусната очевидна
фактическа грешка в Решение № И-2274/29.11.2012 г., с което се издава лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Аспарухово”, ул. „Кирил и Методий” № 53 на „ЛЪКИ
ГЕЙМ” ООД, гр. Варна.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата
за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях, поради което и на основание чл. 32 във
връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗХ, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да поправи очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № И-2274 от
29.11.2012 г. на ДКХ, за игрални автомати с наименование JOPPY, тип CRAZY BUGS,
съгласно договор за покупко - продажба № 591/06.08.2012 г.
Погрешно изписаните идентификационни номера 00JM3589 и 00JM3590 на
игрални автомати с наименование JOPPY, тип CRAZY BUGS, на позиции № 18 и № 19 в
списъка на игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала, да се
поправят, като се заменят с верните идентификационни номера на същите автомати –
00JM3389 и 00JM3390.
Горепосочената поправка на идентификационните номера следва да се отрази в
издаденото на организатора Удостоверение за издаден лиценз № И-2274/05.12.2012 г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата са изяснени и
ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Предложение /изх. № П-3400/18.12.2012/ за поправка на очевидна фактическа
грешка в предложение изх. № П-597/30.05.2012 г. за утвърждаване на списък на
одобрените от Българския институт по метрология типове и модификации на
игрални автомати и други игрални съоръжения, които могат да се произвеждат,
внасят и експлоатират в страната.
На 17.12.2012 г. с вх. № 3400, в съответствие с чл. 27, ал. 3 от ЗХ, е подадено
писмо от Български институт за метрология (БИМ), за поправка на очевидна фактическа
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грешка в Предложение изх. № П-597/30.05.2012 г. на ДКХ за утвърждаване списък на
одобрените от БИМ типове и модификации на игрални автомати и други игрални
съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират в страната.
Извършена е проверка, при която е установено, че на 29.05.2012 г. с вх. № 1730 е
подадено писмо от БИМ до ДКХ за утвърждаване списък на одобрените от БИМ типове
и модификации на игрални автомати и други игрални съоръжения, които могат да се
произвеждат, внасят и експлоатират в страната.
1. При изготвяне на Предложение изх. № П-597/30.05.2012 г., не е вписан тип на
игрален автомат към Удостоверение за одобрен тип № ИА 2222/16.05.2012 г.
Верният тип на игрален автомат, видно от писмо вх. № 3400/17.12.2012 г.,
е FV-610 CF2/FV880CF2.
2. В подаденото от БИМ Удостоверение за одобрен тип № ИА 2222/16.05.2012 г.
с писмо № 1730/29.05.2012 г. са допуснати грешки в изписването на имената и броя на
игрите, описани в Технически характеристики към Удостоверение за одобрен тип №
ИА 2222/16.05.2012 г.
Поради това председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да поправи допуснатата очевидна фактическа грешка в предложение изх. №
П-597/30.05.2012 г. на ДКХ. Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, във връзка
с чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в предложение изх. №
П-597/30.05.2012 г. на председателя на ДКХ за утвърждаване списък на одобрените от
Българския институт за метрология типове и модификации на игрални автомати и други
игрални съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират в страната, а
именно:
1. Липсващият тип на игрален автомат на позиция № 6 в Предложение изх. №
П-597/30.05.2012 г. да се впише както следва: FV-610 CF2/FV880CF2.
2. Да се впише вида на игрите и броят им, както следва:
ИА 2222
16.05.2012

Premium-V+
Gaminator 4

PREMGAMVP4 V8.9-5
FV-610 CF2/FV880CF2

видеорийл 39 игри:
1.Always Hot
2.Amazon Treasures
3.Animal Athletes
4.American Colors
5.American Poker II Deluxe
6.Book of Ra Deluxe
7.Buffalo Thunder
8.Diana’s Realm
9.Dollar Dogs
10. Dolphin’s Pearl Deluxe
11. Draw Poker deluxe
12. El Toro
13. Fairy Queen
14. Four Queens
15. Golden Prophecies
16. Hot Chip Runner Deluxe Video
17. Hot For Love
18. Indian Spirit
19. Just Jewels
20. Joker’s Wild
21. Just Fruits
22. Lions
23. Lucky Lady’s Charm Deluxe
24. Lord of the Ocean
25. The Magic Flute
26. Midnight
27. Lucky Pin-Ups
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Plenty on Twenty Hot
Power Stars
Reel Riders
Roaring W Forties
Rich Witch
Sesame’s Treasure
Sizzling Hot deluxe
Tiki Island
Ultra Hot dlx
Xtra Hot
Waikiki Beach
39. Wings of Fire

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ТРИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ -Разни.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗХ, председателят на ДКХ внася за разглеждане
предложение с изх. № П-2636/19.12.2012 г. по искане с вх. № И-2636/17.12.2012 г. от
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж в точка разни от дневния ред и предлага
същото да бъде разгледано на днешното заседание. Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема да разгледа внесеното от председателя на ДКХ предложение изх. №
П-2636/19.12.2012 г. по искане с вх. № И-2636/17.12.2012 г. от „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД за предсрочно прекратяване действието на Разрешение №
И-1334/22.06.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба”, Търговски комплекс – до блок № 13.
Гласували – 4
За – 4
Против – няма.
1.„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2636/19.12.12/,/вх. № И2636/17.12.12г./
На 17.12.2012 г. с вх. № И-2636, 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 „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за прекратяване действието на Разрешение № И-1334 от
22.06.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба”, Търговски комплекс – до блок № 13.
Срокът на Разрешение № И-1334 от 22.06.2011 г. изтича на 15.02.2013 г. и в него
са вписани 20 /двадесет/ броя игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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-1334/22.06.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба”,
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Търговски комплекс – до блок № 13, издадено на „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095,
представлявано от управителя Иван Тенев Тенчев.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател:
/Калоян Кръстев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/
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