РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№1
София, 16.01.2013 г.
Днес, 16 януари 2013 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-жа Спаска Григорова – главен експерт в дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Доклад във връзка с приемането на нови Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол по чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за хазарта
/изх. № 45/15.01.2013 г./
ВТОРИ РАЗДЕЛ - Доклад във връзка с приемането на нови Общи задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност по чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за хазарта /изх. № 47/15.01.2013 г./
ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Утвърждаване на одобрени от Българския институт по
метрология типове и модификации на игрално оборудване и системи за формиране
на премия джакпот, които могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират
в страната /изх. № П-43/15.01.13 г./
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ТРАКИЙСКИ ИМОТИ 2006”ЕООД, гр. Казанлък /изх. № П-2399/10.01.13/,/вх. №
И-2399/15.11.12г./
1.2.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2656/09.01.13/,/вх. № И2656/21.12.12г./
1.3.„СИЙ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2657/09.01.13/,/вх. № И-2657/21.12.12г./
1.4.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-2658/09.01.13/,/вх. № И-2658/21.12.12г./
1.5.„Б.Е.-ВАРНА”ЕООД, гр. София /изх. № П-1/10.01.13/,/вх. № И-1/03.01.13г./
1.6.„ТИ ЕНД ТИ”АД, гр. Варна /изх. № П-5/14.01.13/,/вх. № И-5/07.01.13г./
2. За внос и разпространение на игрално оборудване:
2.1„АЙ ДИ ЕС 5”ООД, гр. София /изх. № П-2659/09.01.13/,/вх. № И-2659/21.12.12г./
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ПЕТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ„ВЕНЦИ-61-ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг /изх. № П2639/15.01.13/,/вх. № И-2639/19.12.12г./
1.2.„НАБА ЙИСТГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-2667/15.01.13/,/вх. № И2667/28.12.12г./
1.3.„ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-11/15.01.13/,/вх. № И11/08.01.13г./
2. За числова лотарийна игра бинго:
2.1.„КАЗИНО ДИАМАНТ 1”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2666/15.01.13/,/вх. № И2666/28.12.12г./
ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2356/07.01.13/,/вх. № И2356/08.11.12г./
1.2.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2476/15.01.13/,/вх. № И2476/30.11.12г./
СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за обект,
в които са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-2431/15.01.13/,/вх. №
И-2431/21.11.12г./
ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искание за издаване на лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ”ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-2628/15.01.13/,/вх. № И2628/17.12.12г./
ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока на
действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2449/14.01.13/,/вх. № И2449/26.11.12г./
1.2.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2450/14.01.13/,/вх. № И2450/26.11.12г./
1.3.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-2504/15.01.13/,/вх. № И2504/06.12.12г./
1.4.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2593/15.01.13/,/вх. № И-2593/13.12.12г./
ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на подадени документи, предвидени в наредбата
по чл. 8, ал. 5 за издаване на лицензи за организиране на хазартни игри с игрални
автомати по Закона за хазарта, които удостоверяват извършването на промени в
организацията и дейността на организатори:
1. Докладна записка изх. № И-2644/14.01.2013 г. във връзка с представени документи от
ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /Удостоверение № И2383/04.12.2012 г./
2. Докладна записка изх. № 37/14.01.2013 г. във връзка с представени документи от
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /Удостоверение № И-2078/10.10.2012 г./
3. Докладна записка изх. № 41/15.01.2013 г. във връзка с представени документи от
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София /Разрешение № И-1212/06.06.2012 г./
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ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във вече
издадени лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-2649/15.01.13/,/вх. № И-2649/21.12.12г./
1.2.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2663/14.01.13/,/вх. № И-2663/28.12.12г./
1.3.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2664/14.01.13/,/вх. № И2664/28.12.12г./
1.4.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-49/15.01.13/,/вх. № И49/14.01.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2542/10.01.13/,/вх. № И-2542/10.12.12г./
2.2.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2543/07.01.13/,/вх. № И-2543/11.12.12г./
2.3.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2647/07.01.13/,/вх. № И-2647/20.12.12г./
2.4.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2648/10.01.13/,/вх. № И-2648/20.12.12г./
2.5.„О Б И”ЕООД, гр. Чирпан /изх. № П-2582/14.01.13/,/вх. № И-2582/13.12.12г./
2.6.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2592/07.01.13/,/вх. № И-2592/13.12.12г./
2.7.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-8/14.01.13/,/вх. № И-8/08.01.13г./
2.8.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-22/15.01.13/,/вх. № И-22/09.01.13г./
2.9.„ПАЛМС ПЕТРИЧ”ЕООД, гр. София /изх. № П-7/15.01.13/,/вх. № И-7/08.01.13г./
2.10.„ММ И В”ЕООД, гр. София /изх. № П-23/15.01.13/,/вх. № И-23/09.01.13г./
2.11.„ХАЗАРТ 08”ООД, гр. София /изх. № П-24/14.01.13/,/вх. № И-24/09.01.13г./
2.12.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2594/14.01.13/,/вх. № И2594/14.12.12г./
2.13.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2630/07.01.13/,/вх. № И2630/17.12.12г./
2.14.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2631/07.01.13/,/вх. № И2631/17.12.12г./
2.15.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2632/07.01.13/,/вх. № И2632/17.12.12г./
2.16.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2633/07.01.13/,/вх. № И2633/17.12.12г./
2.17.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2634/07.01.13/,/вх. № И2634/17.12.12г./
2.18.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2616/07.01.13/,/вх. № И2616/15.12.12г./
2.19.ЕТ„ЦИГОВ – ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ”, гр. София /изх. № П2624/07.01.13/,/вх. № И-2624/15.12.12г./
2.20.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2638/10.01.13/,/вх. № И2638/18.12.12г./
2.21.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2646/14.01.13/,/вх. № И2646/20.12.12г./
2.22.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П2650/15.01.13/,/вх. № И-2650/21.12.12г./
2.23.ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2/14.01.13/,/вх. № И2/03.01.13г./
2.24.„ЧЕРРИ”ООД, гр. Русе /изх. № П-3/09.01.13/,/вх. № И-3/03.01.13г./
2.25.„АТРОНИК”ЕООД, гр. София /изх. № П-4/09.01.13/,/вх. № И-4/04.01.13г./
2.26.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-30/15.01.13/,/вх. № И-30/11.01.13г./
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
2538/15.01.13/,/вх. № И-2538/10.12.12г./

гр.

София

/изх.

№

П-
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3.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
2574/15.01.13/,/вх. № И-2574/12.12.12г./
3.3.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
2612/15.01.13/,/вх. № И-2612/15.12.12г./

гр.

София

/изх.

№

П-

гр.

София

/изх.

№

П-

4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2607/07.01.13/,/вх. № И-2607/14.12.12г./
4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2652/07.01.13/,/вх. № И-2652/21.12.12г./
5. За игри със залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2537/15.01.13/,/вх. № И-2537/10.12.12г./
5.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2575/15.01.13/,/вх. № И-2575/12.12.12г./
5.3.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2611/15.01.13/,/вх. № И-2611/15.12.12г./
5.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2609/07.01.13/,/вх. № И-2609/14.12.12г./
5.5.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2653/07.01.13/,/вх. № И-2653/21.12.12г./
5.6.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2651/15.01.13/,/вх. № И-2651/21.12.12г./
6. За игри със залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2608/07.01.13/,/вх. № И-2608/14.12.12г./
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2654/07.01.13/,/вх. № И-2654/21.12.12г./
ДВАНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри и за
утвърждаване на образци на удостоверителни знаци /чипове и талон/:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-10/10.01.13/,/вх. № И-10/08.01.13г./
1.2.„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-41/15.01.13/,/вх. № И41/11.01.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-2606/07.01.13/,/вх. № И2606/14.12.12г./
2.2.„МИЛЕНИУМ - МВ”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2627/14.01.13/,/вх. № И2627/17.12.12г./
2.3.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-12/14.01.13/,/вх. № И-12/08.01.13г./
2.4.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-13/14.01.13/,/вх. № И-13/08.01.13г./
2.5.„ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-16/14.01.13/,/вх. № И-16/08.01.13г./
2.6.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-17/14.01.13/,/вх. № И-17/08.01.13г./
2.7.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-18/15.01.13/,/вх. № И-18/08.01.13г./
2.8.„ГЕЙМ - 4”АД, гр. София /изх. № П-19/15.01.13/,/вх. № И-19/08.01.13г./
2.9.„ГЕЙМ - 4”АД, гр. София /изх. № П-20/15.01.13/,/вх. № И-20/08.01.13г./
2.10.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-21/15.01.13/,/вх. № И21/08.01.13г./
2.11.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-27/15.01.13/,/вх. № И27/10.01.13г./
2.12.„КАРИНА”ООД, гр. София /изх. № П-29/15.01.13/,/вх. № И-29/10.01.13г./
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
47/15.01.13/,/вх. № И-47/14.01.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-
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4. За лото игри/ утвърждаване на образец на талон:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2460/15.01.13/,/вх. № И-2460/28.11.12г./
5. За игри със залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София
46/15.01.13/,/вх. № И-46/14.01.13г./

/изх.

№

П-

ТРИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разни.
1. Докладна записка изх. № И-2480/15.01.2013 г. във връзка с искане от „МИЛАРА
ПЛЕЙ” ЕООД, гр. Добрич с вх. № И-2480/03.12.2012 г. на ДКХ.
ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Доклад във връзка с приемането на нови Общи
задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията
и необходимото техническо оборудване за контрол по чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за
хазарта /изх. № 45/15.01.2013 г./
В съответствие с правомощията си по чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за хазарта /ЗХ/,
на свое заседание, проведено на 16.01.2013 г., Държавната комисия по хазарта /ДКХ/
разгледа Доклад изх. № 45/15.01.2013 г. на председателя на ДКХ и за да се произнесе,
взе предвид следното:
На заседание, проведено на 11.12.2012 г., ДКХ разгледа Доклад изх. №
1257/10.12.2012 г. на председателя на ДКХ относно приемането на Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол по чл. 22, ал. 1, т. 5 от ЗХ. След одобряването на проекта на
Общите задължителни изисквания, този проект заедно с цитирания доклад бяха
публикувани на 11.12.2012 г. на страницата на ДКХ в интернет, като заинтересованите
лица бяха поканени да представят в 14-дневен срок предложения и становища по
проекта.
В рамките на така определения срок – 27.12.2012 г., в ДКХ постъпиха 2
становища, както следва:
● вх. № 1257/20.12.2012 г. от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София;
● вх. № 1257/21.12.2012 г. от Българска търговска асоциация на производителите
и организаторите от игралната индустрия, гр. София.
Направените предложения в тези становища са отразени в Справка за отразяване
на получени становища по Общи задължителни изисквания за игралните зали по
отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението
на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол, приложена към
доклада от 15.01.2013 г. В справката подробно са отразени мотивите за неприемане на
предложенията.
По време на заседанието на 16.01.2013 г. членовете на ДКХ се запознаха с
предложенията и приеха изложените в справката мотиви за неприемането им. Предвид
това, след като разгледа и обсъди изготвения и съгласуван проект на Общите
задължителни изисквания, на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Приема нови Общи задължителни изисквания за игралните зали по отношение
на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.
2. Приетите нови Общи задължителни изисквания да се обнародват в „Държавен
вестник” и да се публикуват на страницата на Комисията в интернет.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ВТОРИ РАЗДЕЛ - Доклад във връзка с приемането на нови Общи
задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност по чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за хазарта
/изх. № 47/15.01.2013 г./
В съответствие с правомощията си по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗХ, на свое заседание,
проведено на 16.01.2013 г., ДКХ разгледа Доклад изх. № 47/15.01.2013 г. на
председателя на ДКХ и за да се произнесе, взе предвид следното:
На заседание, проведено на 29.11.2012 г., ДКХ разгледа Доклад изх. №
1166/28.11.2012 г. на председателя на ДКХ относно приемането на Общи задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност
(„Правилата”) по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗХ. След одобряването на проекта на Правила, този
проект заедно с цитирания доклад бяха публикувани на 30.11.2012 г. на страницата на
ДКХ в интернет, като заинтересованите лица бяха поканени да представят в 14-дневен
срок предложения и становища по проекта.
В рамките на така определения срок – 14.12.2012 г., в ДКХ постъпиха 2
становища, както следва:
● вх. № 1166/12.12.2012 г. от „ГЕЙМЪР – 2001” ЕООД, гр. София;
● вх. № 1166/14.12.2012 г. от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София.
Направените предложения в тези становища са отразени в Справка за отразяване
на получени становища по Правилата, приложена към доклада от 15.01.2013 г. В
справката подробно са отразени мотивите за неприемане на част от предложенията.
Приетите предложения са отразени чрез извършването на съответните изменения и
допълнения в текста на проекта на Правилата по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗХ.
По време на заседанието на 16.01.2013 г. членовете на ДКХ се запознаха с
предложенията и приеха изложените в справката мотиви за неприемането на част от тях.
Предвид това, след като разгледа и обсъди изготвения и съгласуван проект на Правила,
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Закона за хазарта, Държавната комисия по
хазарта
РЕШИ:
1. Приема нови Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
2. Приетите нови Общи задължителни правила да се обнародват в „Държавен
вестник” и да се публикуват на страницата на Комисията в интернет.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Утвърждаване на одобрени от Българския институт по
метрология типове и модификации на игрално оборудване и системи за формиране
на премия джакпот, които могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират
в страната /изх. № П-43/15.01.13 г./
До 11.01.2013 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 игрално оборудване във връзка с § 4а от
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Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за хазарта, са получени 12
/дванадесет/ броя удостоверения за одобрени от Българския институт по метрология
типове и модификации на игрално оборудване и системи за формиране на премия
джакпот.
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 11.01.2013 г. от Българския институт по метрология 12 /седем/ броя
типове и модификации на игрално оборудване и системи за формиране на премия
джакпот, които могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират в страната,
както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ Удостовепо рение № /
ред
дата на
издаване
1.
ИА 2258
18.12.2012

2.

ИА 2259
19.12.2012

Вид
Наименование

Тип / версия

CLASSIC
VEGA+MULTI-7

EGT-VS6-3

БАРГЕЙМ

BG 121-03,
Gamopolis IX

Производител/
вносител/номер
на разрешение

видеорийл 15 игри:
„Евро Геймс
1. RETRO STYLE
Технолоджи” ООД
2. GRACE OF CLEOPATRA № И-1421/01.09.10
PLUS
3. FLAMING HOT
4. 40 SUPER HOT PLUS
5. DRAGON REELS
6. OLYMPUS GLORY
PLUS
7. CATS ROYAL
8. RICH WORLD
9. FUJIYAMA
10. 100 CATS PLUS
11. BURNING HOT PLUS
12. 20 SUPER HOT PLUS
13. GREAT ADVENTURE
14. OCEAN RUSH II
15. RISE OF RA II
видеорийл 15 игри:
„Казино
1. My Lucky Banjo
Технологии” АД,
№ И-908/01.07.11
2. Purple Hot
3. Royal Jewels
4. Treasure Hill
5. Duck of Luck
6. Lucky Clover
7. Bavarian Forest
8. Cat Queen
9. 40 Treasures
10. 7 Fortune Sevens
11. Island Magic
12. Shining Treasures
13. Ghost Horse
14. Golden Buddha
15. Good Old Times-Game
suite:
• Lucky Draw
• Happy Ranch
• Saloon Lady
• Rodeo Power

Заявител

„Евро Геймс
Технолоджи”
ООД

„Казино
Технологии”
АД
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3.

ИА 2260
21.12.2012

Master Roulette

4.

ИА 2261
21.12.2012

MASTER
BLACKJACK

5.

ИА 2262
21.12.2012

MASTER POKER

6.

ИА 2263
04.01.2013

CGI

Автоматична рулетка с „Декарт” ООД №
„Декарт”
електромеханично
И-1162/06.06.12
ООД
задвижване на колелото.
Поле на залози и план на
печалбите на американска
рулетка с 37 позиции (36
числа и 0). Възможност за
включване на от 1 до 32
пулта за залози.
DMBJ 2.3
Компютъризирана
„Декарт” ООД №
„Декарт”
дигитална система за игра
И-1162/06.06.12
ООД
на Black Jack за един до
седем играча и крупие.
Играчите имат собствени
пултове
за
залози
и
отчитане на резултатите.
Разполага със съоръжение
за автоматично разбъркване
на картите с модул „Card
Recognition
System”
за
електронно
регистриране
при раздаването им. Може
да се формира и разпределя
3 вида премии джакпот –
Progressive Jackpot, Bat Beat
Jackpot и Mystery Jackpot.
DMP 2.6
Master poker е електронен „Декарт” ООД №
„Декарт”
вариант на хазартните игри
И-1162/06.06.12
ООД
с карти Texas Hold’Em
Poker, Omaha High Poker
или Omaha High/Low Poker,
без дилър и от 2 до 10
игрални места, за да се
реализира
игра
е
необходимо да са активни
поне 2 места. Електронно
раздаване
на
картите,
отчитане на залозите и
разпределяне на печалбите.
Може да се формира и
разпределя 2 вида премии
джакпот – Bat Beat Jackpot и
Mystery Jackpot.
Diamond Games
видеорийл 15 игри:
„Казино игри и
Premium версия 1. N.Y.Gangsters
иновации” ЕООД № „Казино игри
V.5
2. MYSTIC JUNGLE
И-1155 от 06.06.12 и иновации”
3. AKVARICO
ЕООД
4. CAI SHEN
5. LUCKY WITCH
6. FAST COLT
7. HOT CRUISE
8. DRAW POKER
9. BURNING FRUITS
10. ROYAL JEWELS
11. TOROS
12. MYSTERIOUS INDIA
13. KING TUT
14. BUZI GUZI
15. LUCKY 7
Допълнителна бонус игра
Gauya Quest Bonus с 4
Mystery Progressive премии.
DMR32
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7.

ИА 2264
09.01.2013

JOPPY

8.

ИА 2265
09.01.2013

CGI

9.

ИА 2266
11.01.2013

JOPPY

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. Treasure Hill
Diamond Games
видеорийл 15 игри:
Premium версия 1. N.Y.Gangsters
V.6
2. MYSTIC JUNGLE
3. FOREVER HOT
4. TOPATOO
5. CAI SHEN
6. LUCKY WITCH
7. TUMATOP
8. ZUMBAZI
9. HOT CRUISE
10. BURNING FRUITS
11. ROYAL JEWELS
12. MYSTERIOUS INDIA
13. KING TUT
14. JACK SAROBOS
15. OROKORN
Допълнителна бонус игра
Gauya Quest Bonus с 4
Mystery Progressive премии.
Gamopolis 16
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
Gamopolis 15

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ”
ЕООД
№ И-1973/18.11.10

„ДЖИ.ПИ.
ЕЛ” ЕООД

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

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ”
ЕООД
№ И-1973/18.11.10

„ДЖИ.ПИ.
ЕЛ” ЕООД

Производител /
вносител/
номер на
разрешение
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
№ И-1421/01.09.10

Заявител

2. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№
по
ред

Допълнение

Удостоверение
№

Наименование

Тип/версия

Вид

10.

ИА 2204.1
11.01.2013

ИА 2204
21.03.2012

CAT 4 CASH
MULTI- 1

EGT- VS7

видеорийл 6 игри:
1. Action Money CAT 4
CASH
2. Ocean Rush CAT 4
CASH
3. Age of Troy CAT 4
CASH
4. Rise of Ra CAT 4
CASH
5. Oil Company ІІ CAT 4
CASH
6. Book of Magic CAT 4
CASH

“Евро Геймс
Технолоджи”
ООД
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3. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА
ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
11.

12.

Удостоверение №

ДП 103
18.12.12

ДП 104
08.01.13

ПРЕМИЯ

Тип/ Версия

United Mystery Jackpot System тип EGT-JS23
За свързване на до 128 броя игрални автомата произведени
от “Евро Геймс Технолоджи” ООД с игри от сериите Vega
Vision, Vega Vision + и/или P-series в локална мрежа.
Позволява включване в системата на игрални автомати от
други производители чрез специализиран контролер Sas
Mystery JP Node. Формира до 3 нива на премия Джакпот,
тип Mystery – Mini, Middle и Super.
DLV Gauya Quest

ДЖАКПОТ

ПРИ

Производител /
Заявител
вносител
номер на разрешение
„Евро Геймс
“Евро Геймс
Технолоджи” ООД, Технолоджи
№ И-1421/01.09.10
” ООД

„Казино игри и
иновации” ЕООД № И- „Казино
За свързване на до 254 броя игрални автомата от една зала.
1155 от 06.06.12
игри и
В мрежата може да се включват игрални автомати, които
иновации”
поддържат играта Gauya Quest Bonus. Всеки един от
ЕООД
включените автомати може да изпълнява ролята на Server.
Бонус играта Gauya Quest Bonus е с 4 Mystery Progressive
премии.

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 11.01.2013 г. от Българския институт по метрология 12
/дванадесет/ броя типове и модификации на игрално оборудване и системи за формиране
на премия джакпот, които могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират в
страната по изготвено предложение с изх. № П-43/15.01.2013 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на
вписани промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ТРАКИЙСКИ ИМОТИ 2006”ЕООД, гр. Казанлък /изх. № П-2399/10.01.13/,/вх.
№ И-2399/15.11.12г./
На 15.11.2012 г. с вх. № И-2399, 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 „ТРАКИЙСКИ ИМОТИ
2006” EООД, гр. Казанлък, за промени 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-2094/10.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 4 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 одобри вписаните промени в Търговския регистър на „ТРАКИЙСКИ ИМОТИ
2006” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, област Стара Загора,
ул. „Сливница” № 6, ет. 2, ЕИК: 123741194, представлявано от Десислава Йоанова
Вълканова – Гочева - управител, изразяващи се в промени в правната форма на
дружеството и в управлението на дружеството /на 01.11.2012 г. е извършена промяна в
правната форма на търговското дружество от ООД в ЕООД и е заличена Женя Стоянова
Бел 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.
1.2.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-2656/09.01.13/,/вх. № И2656/21.12.12г./
На 21.12.2012 г. с вх. № И-2656, в съответствие с чл. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД,
гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране
на хазартни игри в игрални зали.
Искането е за вписване на промяна в обстоятелствата в издадени лицензи, за
които са издадени Удостоверения за издаден лиценз № И-2495/28.12.2012 г. и №
И-2604/28.12.2012 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. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „ЧЕРНО И БЯЛО 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”,
ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 26, ЕИК: 175227034,
представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, изразяваща се в промяна на
адреса на управление /На 19.12.2012 г. е извършена промяна на адреса на управление: от
гр. София, район „Красно село”, бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6 на гр. София,
район „Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой”, № 3, вх. А, ет. 1, ап. 26/.
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.„СИЙ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2657/09.01.13/,/вх. № И-2657/21.12.12г./
На 21.12.2012 г. с вх. № И-2657, в съответствие с чл. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
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промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри
в игрална зала.
Искането е за вписване на промяна в обстоятелствата в издаден лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2352/26.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „СИЙ ГЕЙМС” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Хиподрума”,
ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121586215, представлявано от
Борислав Душков Михайлов – управител и Светлана Ганчева Милева - управител,
поотделно, изразяваща се в промяна на адреса на управление /На 19.12.2012 г. е
извършена промяна на адреса на управление: от гр. София, район „Красно село”,
бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6 на гр. София, район „Красно село”,
ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 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.
1.4.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-2658/09.01.13/,/вх. № И2658/21.12.12г./
На 21.12.2012 г. с вх. № И-2658, в съответствие с чл. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София, за
промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на хазартни
игри в игрални зали.
Искането е за вписване на промяна в обстоятелствата в издадени лицензи, за
които са издадени Удостоверения за издаден лиценз № И-2492/28.12.2012 г. и №
И-2493/15.12.2012 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. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Хиподрума”,
ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121647166, представлявано от
Борислав Душков Михайлов – управител и Светлана Ганчева Милева - управител,
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заедно и поотделно, изразяваща се в промяна на адреса на управление /На 20.12.2012 г. е
извършена промяна на адреса на управление: от гр. София, район „Красно село”,
бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6 на гр. София, район „Красно село”,
ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой”, № 3, вх. А, ет. 1, ап. 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.
1.5.„Б.Е.-ВАРНА”ЕООД, гр. София /изх. № П-1/10.01.13/,/вх. № И-1/03.01.13г./
На 03.01.2013 г. с вх. № И-1, в съответствие с чл. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от Закона за
хазарта, е подадено писмено искане от „Б.Е. - ВАРНА” ЕООД, гр. София, за промяна в
обстоятелствата, вписани в дадени разрешения за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Искането е за вписване на промяна в обстоятелствата в дадени на организатора
Разрешения № И-704/18.04.2012 г. и № И-599/21.04.2011 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. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „Б.Е. - ВАРНА” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов”
№ 14, ЕИК: 122098941, представлявано от Иван Димитров Стефанов – управител,
изразяваща се в промяна на адреса на управление /На 18.12.2012 г. е извършена промяна
на адреса на управление: от гр. София, район „Витоша”, бул. „Тодор Каблешков” № 53,
вх. В, ет. 1, ап. 106 на гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14./.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6.„ТИ ЕНД ТИ”АД, гр. Варна /изх. № П-5/14.01.13/,/вх. № И-5/07.01.13г./
На 07.01.2013 г. с вх. № И-5, в съответствие с чл. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от Закона за
хазарта, е подадено писмено искане от “ТИ ЕНД ТИ” АД, гр. Варна, за промяна в
обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала.
Искането е за вписване на промяна в обстоятелствата в издаден лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2422/02.01.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на “ТИ ЕНД ТИ” АД, със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. Евлоги Георгиев,
бл. 25, вх. Д, ет. 2, ап. 21, ЕИК: 148096118, представлявано от Тихомир Иванов Тенев,
изразяваща се в промяна на адреса на управление /На 12.12.2012 г. е извършена промяна
на адреса на управление: от гр. Варна, район „Одесос” ул. „Солун” № 2 на гр. Варна,
район „Приморски”, ул. Евлоги Георгиев, бл. 25, вх. Д, ет. 2, ап. 21/.
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 внос и разпространение на игрално оборудване:
2.1„АЙ ДИ ЕС 5”ООД, гр. София /изх. № П-2659/09.01.13/,/вх. № И-2659/21.12.12г./
На 21.12.2012 г. с вх. № И-2659, в съответствие с чл. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АЙ ДИ ЕС 5” ООД, гр. София, за
промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за внос и разпространение на
игрално оборудване.
Искането е за вписване на промяна в обстоятелствата в издаден лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1806/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „АЙ ДИ ЕС 5” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Хиподрума”,
ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 131487564, представлявано от
Борислав Душков Михайлов – управител, изразяваща се в промяна на адреса на
управление /На 19.12.2012 г. е извършена промяна на адреса на управление: от
гр. София, район „Красно село”, бул. „България” № 58, вх. В, ет. 2, ап. 6 на гр. София,
район „Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 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.
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ПО ПЕТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ„ВЕНЦИ-61-ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг /изх. № П2639/15.01.13/,/вх. № И-2639/19.12.12г./
На 19.12.2012 г. с вх. № И-2639, 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 „ВЕНЦИ–61 –
ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг, за прекратяване действието на лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч,
ул. „Цар Освободител” № 58, за който е издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2021 от 03.10.2012 г.
Срокът на лиценза изтича на 18.11.2014 г. и в удостоверението за издаден лиценз
са вписани 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса за издаване на
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-2021 от 03.10.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Цар Освободител” № 58, издаден на ЕТ „ВЕНЦИ–
61 – ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг,
област Плевен, ул. „Аспарух” № 20, ЕИК: 114064380, представляван от Велислав
Василев Вълчков /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.„НАБА ЙИСТГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-2667/15.01.13/,/вх. № И2667/28.12.12г./
На 28.12.2012 г. с вх. № И-2667, 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 „НАБА ЙИСТГРУП” ООД,
гр. Варна, за прекратяване действието на Разрешение № И-1735 от 31.10.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Майка Тереза” № 6.
Срокът на Разрешение № И-1735 от 31.10.2011 г. изтича на 30.09.2016 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
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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-1735 от 31.10.2011 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Майка
Тереза” № 6, издадено на „НАБА ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Дебър” № 55, ЕИК: 813214873,
представлявано от Недялка Георгиева Балачева - 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.„ЕМ ДЖИ ЕС ГЕЙМС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-11/15.01.13/,/вх. № И11/08.01.13г./
На 08.01.2013 г. с вх. № И-11, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕМ ДЖИ ЕС
ГЕЙМС” ЕООД, гр. Пловдив, за прекратяване действието на лиценз, за който е издадено
Удостоверение № И-2591 от 02.01.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Източен”, ул. „Ландос” № 17.
Срокът на лиценза, за който е издадено Удостоверение № И-2591 от 02.01.2013 г.
изтича на 27.08.2015 г. и в него са вписани 22 /двадесет и два/ броя игрални автомата с
24 /двадесет и четири/ 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 № И-2591 от
02.01.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, р-н „Източен”, ул. „Ландос” № 17 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.
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.„КАЗИНО ДИАМАНТ 1”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2666/15.01.13/,/вх. № И2666/28.12.12г./
На 28.12.2012 г. с вх. № И-2666, 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 „КАЗИНО
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ДИАМАНТ 1” ООД, гр. Пловдив, за прекратяване действието на Разрешение № И-1258
от 28.07.2011 г., за организиране на числова лотарийна игра „БИНГО” в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11, бинго „РИЦ СТАР”.
Срокът на Разрешение № И-1258 от 28.07.2011 г., за организиране на числова
лотарийна игра „БИНГО” изтича на 30.09.2013 г. и в него е вписано игрално съоръжение
тип BE 01, идентификационен номер PR42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
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-1258 от 28.07.2011 г., за организиране
на числова лотарийна игра „БИНГО” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил
Левски” № 11, бинго „РИЦ СТАР”, дадено на „КАЗИНО ДИАМАНТ 1” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Северeн”, ул. „Васил Левски”
№ 11 - бинго зала, ЕИК: 160085554, представлявано от Христина Тодорова Стойкова –
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.
ПО ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2356/07.01.13/,/вх. № И2356/08.11.12г./
На 08.11.2012 г. с вх. № И-2356, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-524/09.11.2012 г. на
председателя на ДКХ г-жа Катерина Колчагова е определена за член на Комисията,
който да наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-жа Колчагова 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.
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На основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ искателят е доказал предварително направени
инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от 100 000 лв. и средства за
организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв. Предвид това не е
необходимо ДКХ да посочва крайна дата за представяне на доказателства за направени
инвестиции. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 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 „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Западен”, ул. „Копривщица” № 36А – офис 9,
ЕИК: 202036563, представлявано от Ваня Алексиева Дакова – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 36 /тридесет и шест/
броя игрални автомата с 43 /четиридесет и три/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив, за игралната зала
по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 5 /пет/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP090511-106, която ще
отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 5 /пет/ броя игрални
автомата;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP120307-017, която ще
отчислява 2% от залозите, направени чрез свързаните в системата 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата;
- Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, идентификационен № 43081677,
която ще отчислява 1.5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/
броя игрални автомата; Системата е монтирана в игрален автомат – ATRONIC с
идентификационен номер 43081677, който ще изпълнява ролята на Мастър сървър.
- Atronic Progressive Link Oxygen, тип CASH FEVER, идентификационен №
3000007590, която ще отчислява 1.0% от залозите, направени чрез свързаните в
системата 3 /три/ броя игрални автомата; Системата е монтирана в игрален автомат –
ATRONIC с идентификационен номер 3000007590, който ще изпълнява ролята на
Мастър сървър.
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 84351, която ще
отчислява 1.9% от залозите, направени чрез свързаните в системата 11 /единадесет/ броя
игрални автомата.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
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Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления
003
1.0
052
2.0

№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Atronic Progressive Link
тип King Kong Cash
Atronic Progressive Link Oxygen тип
CASH FEVER
Vega Jackpot System
тип EGT-JS22

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

Идентификационен номер
JP090511-106
JP120307-017

Atronic International GmbH

43081677

054

1.5

Atronic International GmbH

3000007590

084

1.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

84351

099

1.9

3.
4.
5.

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Ваня Алексиева
Дакова, в качеството й на управител на „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД.
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.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2476/15.01.13/,/вх. № И2476/30.11.12г./
На 30.11.2012 г. с вх. № И-2476, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, к-с „Теодорос”.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-563/06.12.2012 г. на
председателя на ДКХ г-жа Даниела Щрегарска е определена за член на Комисията, който
да наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-жа Щрегарска като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и
проучването по подадените с искането документи е извършена в законоустановените
срокове и не са констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната
дейност, както и че са спазени новите изисквания за издаване на 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. 26, ал. 4, т. 3 от ЗХ искателят е доказал предварително
направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от 400 000 лв. и средства за
организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв. Предвид това не е
необходимо ДКХ да посочва крайна дата за представяне на доказателства за направени
инвестиции. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да издаде лиценз на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий
Петриковски - управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”,
к-с „Теодорос”.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 28 /двадесет и осем/
броя игрални автомати с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
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II. Да утвърди на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност в
игрална зала.
3. Задължителни изисквания към игрална зала с игрални автомати по отношение
вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията, както и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъде инсталирана 1 /един/ брой система за формиране на
премия джакпот:
- OCTAVIAN, идентификационен № S4UT6B-OV06, която ще отчислява 0,5% от
залозите, направени чрез свързаните в системата 27 /двадесет и седем/ броя игрални
автомата.
ІV. В игралната зала ще функционира следната система за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.

OCTAVIAN

Octavian Ltd, Russia

Идентификационен
номер
S4UT6B-OV06

Удостоверение за
одобрен тип ДП
078

Процент на
отчисления
0.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Даниела
Христоскова Моор, в качеството й на упълномощен представител на г-н Вернер Клайн и
г-н Томаш Мачий Петриковски – управители на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД. Представя
пълномощно рег. № 686/23.02.2012 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.
ПО СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
обект, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.ЕТ„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-2431/15.01.13/,/вх.
№ И-2431/21.11.12г./
Постъпило е писмено искане с вх. № И-2431/21.11.2012 г. от ЕТ „МАХМУД –
МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Джебел,
област Кърджали, ул. „Васил Левски” № 12.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-559/28.11.2012 г. на
председателя на ДКХ г-жа Катерина Колчагова е определена за член на Комисията,
който да наблюдава проверката и проучването по искането.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в
законоустановения срок относно спазването на изискванията на Закона за хазарта /ЗХ/ и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях /Наредбата/. Г-жа Колчагова като
наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и проучването по подадените с искането
документи е извършена в законоустановените срокове. Внесена е дължимата държавна
такса.
Комисията пристъпи към разглеждане и обсъждане на искане с вх. №
И-2431/21.11.2012 г. и на всички представени от искателя документи.
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Във връзка с доказване на обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ ДКХ
установи следното:
Едноличният търговец е декларирал средства за организиране на игрите и за
извършване на инвестициите по чл. 5, ал. 2 от ЗХ в размер на 300 000 /триста хиляди/
лева, които са от дейността му. За тези обстоятелства са представени:
- Годишна данъчна декларация за 2011 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ на ЕТ „МАХМУД –
МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали – официално заверен препис;
- Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД
ЮСЕИН”, гр. Кърджали – официално заверен препис;
- Междинен финансов отчет към 31.10.2012 г. на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД
ЮСЕИН”, гр. Кърджали – оригинал;
Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ искателят е длъжен да представи
на ДКХ документи доказващи направени инвестиции в размер, не по-малък от 100 000
лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв. или общо
300 000 лв.
Във връзка с това с писмо изх. № И-2431/28.11.2012 г. на ДКХ от ЕТ „МАХМУД
– МАХМУД ЮСЕИН” е изискано представянето на:
- документи, доказващи направени инвестиции в игралната зала в размер не помалък от 100 000 лв. /само в случай, че са направени/, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от
ЗХ и § 1, т. 19 от Допълнителна разпоредба на ЗХ – оригинали или официално заверени
преписи;
- документ от банкова институция, доказващ наличието по сметка на
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” на изискуемата, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ,
сума в размер не по-малък от 200 000 лв. за организиране на игрите – оригинал или
официално заверен препис.
В законоустановения срок по чл. 33, ал. 5 от ЗХ, за доказване на направените
инвестиции в залата по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ от искателя са представени:
- Договор от 10.11.2003 г. за приватизация на общински недвижим имот с
квадратура от 299,36 кв.м. /купувач - Махмуд Юсеин Рашид/ за сумата от 16 200 лв., от
който не може да се направи обоснован извод каква е стойността на игралната зала,
която е част от приватизирания имот и според приложената план - схема е с квадратура
от 36,50 кв.м.;
- Доклад № 104/20.12.2012 г. за определяне пазарна стойност на обект: Дискотека
с игрална зала ЗП = 299.36 кв.м., масивно строителство в завършен вид, с адрес: гр.
Джебел, Младежки дом, собственост на Махмуд Юсеин Рашид, изготвен от инж. Пенчо
Йорданов Стоев - лицензиран оценител на недвижими имоти. В доклада се съдържа
оценка на недвижимия имот към 20.12.2012 г. в размер на 471 000 лв. От представената
оценка на недвижимия имот не може да се направи обоснован извод каква е пазарната
стойност на помещението, в което ще се организират хазартните игри с квадратура 36,50
кв.м.;
- 161 /сто шестдесет и един/ броя фактури за закупуване на материали и ремонт,
издадени на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” на обща стойност 75 348,51 лв.
/официално заверени преписи/, от които не може да се определи дали са свързани с
преустройство и оборудване на помещението, в което ще се организира хазартната
дейност.
От искателя не е представен документ от банкова институция, доказващ
наличието по сметка на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” на изискуемата, съгласно
чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ, сума в размер не по-малък от 200 000 лв. за организиране на
игрите.
В случая от едноличния търговец не са представени документи, доказващи
изпълнението на разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 3 за извършването на инвестиции в
размер, не по-малък от 100 000 лв. и наличието на средства за организиране на играта в
размер не по-малък от 200 000 лв.
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На следващо място ДКХ разгледа представените писмени доказателства за
спазване на отстоянието по чл. 44, ал. 1 от ЗХ - копие от Кадастралната карта /КК/ на гр.
Джебел в мащаб 1:1000, изготвена от община Джебел, с начертан маршрут от „КадастърМ” ООД, гр. Кърджали от главния вход на игралната зала до най-близкия вход на
оградата на най-близко учебно заведение СОУ „Христо Ботев”. Установи се, че част от
маршрута е изчертан по осовата линия на платното за движение на автомобили. Копието
от КК обхваща радиус не по-малък от 300 м. от главния вход на обекта, в който ще се
организират и провеждат хазартни игри.
Във връзка с това от искателя е изискано представянето на копие от КК за
територията, на която се намира обектът, с нанесени данни за отстоянието, съгласно
Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване
на отстояние по чл. 44 от ЗХ, както и удостоверение за измереното отстояние, издадено
от правоспособно лице, което може да извършва дейности по кадастър, геодезия и
картография.
В отговор е получено копие от КК на гр. Джебел в мащаб 1:1000, изготвена от
Службата по геодезия, картография и кадастър, гр. Кърджали с начертан маршрут от
главния вход на игралната зала до най-близкия вход на оградата на най-близко учебно
заведение СОУ „Христо Ботев”. Скицата-извадка обхваща радиус не по-малък от 300 м.
от главния вход на обекта, в който ще се организират и провеждат хазартни игри.
Представено е още Удостоверение изх. № 3/07.01.2013 г. за спазено отстояние,
издадено от „Кадастър-М” ООД, гр. Кърджали, съгласно което игралната зала отстои на
на 350 м. от най-близкия вход на оградата на най-близко учебно заведение СОУ „Христо
Ботев” - оригинал. Приложен е и документ, удостоверяващ правоспособността на
извършилия измерването – официално заверен препис, и Удостоверение с изх. №
И-04/08.01.2013 г., издадено от община Джебел, област Кърджали, в уверение на това, че
в радиус от 300 м. от главния вход на помещение с адрес: гр. Джебел, ул. „Васил
Левски” № 12, няма домове за деца, лишени от родителски грижи.
При разглеждане на маршрута по представеното копие от КК на гр. Джебел се
установи, че той е изчертан по осовата линия на платното за движение на автомобили.
Така не е спазено изискването на чл. 2, ал. 3 и 4 от Наредбата за правилата, начините,
техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от ЗХ най-прекият пешеходен път се измерва по оста на разрешените за движение на
пешеходци места: тротоари, банкети, пешеходни алеи и площади, при съобразяване с
местата за пресичане на платната за автомобилно движение.
Предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ, на
заседанието на ДКХ на 16.01.2013 г. бе поканена и присъства г-жа Златка Николова
Димитрова – в качеството й на упълномощен представител на Махмуд Юсеин Рашид
/физическо лице-търговец/. Представи пълномощно рег. № 2598/23.02.2011 г. Същата бе
запозната с гореизложената фактическа обстановка. На поставени въпроси във връзка
доказването на направени инвестиции в размер не по-малък от 100 000 лв. г-жа
Димитрова посочи, че са представени документи, доказващи тези инвестиции. На
въпроси каква точно е цената на игралната зала, която е част от приватизирания имот,
съгласно представения Договор от 10.11.2003 г., представителят обясни, че не може да
даде отговор, тъй като залата е неразделна част от целия недвижим имот с квадратура от
299,36 кв.м. Поради това обстоятелство Златка Димитрова не можа да отговори на
въпроса каква е пазарната стойност, съгласно представения на ДКХ Доклад №
104/20.12.2012 г., на помещението, в което ще се организират хазартните игри с
квадратура 36,50 кв.м. Във връзка с представените 161 броя фактури на представителя
бе зададен въпрос дали те са свързани с преустройство и оборудване на помещението, в
което ще се организира хазартната дейност. Г-жа Димитрова отговори, че тъй като имота
е неделим фактурите се отнасят за направен ремонт на целия недвижим имот с
квадратура от 299,36 кв.м. Относно това, че не е представен документ от банкова
институция, доказващ наличието по сметка на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН” на
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изискуемата, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ, сума в размер не по-малък от 200 000 лв.,
представителят обясни, че това се дължи съдебни спорове с Националната агенция за
приходите /НАП/ свързани със задължения на търговеца, които са обезпечени с
недвижими имоти. Поради това всички сметки на искателя са запорирани и ако се внесе
горепосочената сума същата веднага ще бъде изтеглена от НАП. На въпроси касаещи
измерването на необходимото отстояние съгласно чл. 44 от ЗХ г-жа Димитрова
отговори, че същото е извършено от правоспособно лице /геодезист/, съгласно
изискванията на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и
изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от ЗХ.
След като взе предвид представените документи и дадените обяснения ДКХ
намира, че искателят не е представил документи, доказващи извършването на
инвестициите по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ, в размер, не по-малък от 100 000 лв. и документи
за наличието на средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Освен това от представените документи не може да се установи по-безспорен начин
наличието на изискуемото отстояние от не по-малко от 300 м. по отношение на игрална
зала с адрес: гр. Джебел, област Кърджали, ул. „Васил Левски” № 12, поради
обстоятелството, че отстоянието не е измерено съгласно изискванията на чл. 44, ал. 2 от
ЗХ и изискванията на чл. 2, ал. 3 и 4 от Наредбата за правилата, начините, техническите
способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от ЗХ.
С оглед гореизложеното и на основание, чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 3 и чл. 44 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
Отказва да издаде 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/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Джебел, област Кърджали, ул. „Васил Левски” № 12.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искание за издаване на лиценз за
внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.„АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ”ЕООД, гр. Самоков /изх. № П-2628/15.01.13/,/вх. №
И-2628/17.12.12г./
На 17.12.2012 г. с вх. № И-2628, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД,
гр. Самоков, за издаване на първоначален лиценз за внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване, за срок от 10 (десет) години.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-586/27.12.2012 г. на
председателя на ДКХ г-н Васил Панов е определен за член на Комисията, който да
наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Проверката и проучването по подадените с искането документи е извършена в
законоустановените срокове, не са констатирани нарушения на законодателството
уреждащо хазартната дейност, спазени са новите изисквания за издаване на лиценз по
ЗХ и документите отговарят на изискванията на Наредбата за документите, необходими
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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 притежаването на средства
за организиране на дейността, надвишаващи 400 000 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. 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 „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД
БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ет. 4, ап. 8, ЕИК: 200355117, представлявано от Даниел
Кирилов Москов - управител, Вяра Кирилова Москова - управител и Радка Данаилова
Москова – управител, заедно и поотделно, за внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване за хазартна дейност.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Радка Данаилова
Москова, в качеството й на управител на „АЛФАСТРИЙТ ТРЕЙД БГ” ЕООД
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 ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за продължаване на
срока на действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока на действие (по чл. 36,
ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2449/14.01.13/,/вх. № И2449/26.11.12г./
На 26.11.2012 г. с вх. № И-2449, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на
издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2009/02.10.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 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.
На основание § 7, ал. 1-3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1
и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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Да продължи срока на действие на издадения лиценз с пет години 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, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4, с 33 /тридесет и три/ броя
игрални автомата с 38 /тридесет и осем/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 6 /шест/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

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

EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot System /CBJS/
WMSP, Money to Burn
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Atronic Progressive Link, Cashline

“ЕвроГеймсТехнолоджи” ООД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
WMS Gaming Inc.
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
Atronic International GmbH

05087
CBJS 08650
450800032
JP071105-017
JP071105-018
43003231

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
011
022
053
003
052
071

Процент
на
отчисление
2.0
2.0
1.45
1.0
2.0
1.0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Магдалина
Любомирова Николова, в качеството й на упълномощен представител на г-н Ангел
Иванов Желев – управители на “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД. Представя пълномощно
рег. № 3977/23.11.2012 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.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2450/14.01.13/,/вх. № И2450/26.11.12г./
На 26.11.2012 г. с вх. № И-2450, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на
дадено Разрешение № И-651/18.04.2012 г., за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, „бул. „Осми Приморски
Полк” № 91.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
На основание § 7, ал. 1-3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1
и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с пет години на “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
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Желев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Варна, район „Осесос”, бул. „Осми Приморски Полк” № 91, с 28 /двадесет и
осем/ броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 5 /пет/ броя системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.
5.

Super controller CON 2
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link тип Cashline

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

00658429
05086
CBJS 03593
JP060113-026
43031415

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
ДП 004
ДП 011
ДП 022
ДП 003
ДП 071

Процент
на
отчисление
1.0%
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Магдалина
Любомирова Николова, в качеството й на упълномощен представител на г-н Ангел
Иванов Желев – управители на “ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД. Представя пълномощно
рег. № 3977/23.11.2012 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.
1.3.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-2504/15.01.13/,/вх. № И2504/06.12.12г./
Постъпило е писмено искане с вх. № И-2504/06.12.2012 г. от „ПАЛМС МЕРКЮР
КАЗИНО” АД, гр. София за продължаване срока на действие /по чл. 36, ал. 1 от Закона
за хазарта/ на дадено Разрешение № И-1263/06.06.2012 г., за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”,
бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в
законоустановения срок относно спазването на изискванията на Закона за хазарта /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 /Наредбата/.
Във връзка с § 7, ал. 1-3 от преходни и заключителни разпоредби на ЗХ ДКХ
пристъпи към разглеждане на представените от искателя документи за доказване
притежаването на средства за организиране на играта по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ, както
следва:
- Удостоверение изх. № 230-100/17.12.2012 г. от „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД,
съгласно което към 17.12.2012 г. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД има наличност по
сметка над 200 000 лв.;
- счетоводен баланс към 31.10.2012 г. на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД;
- годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г. на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД;
- Удостоверение № 22250201200316616/31.11.2012 г. за липсата на задължения на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, издадено от Национална агенция за приходите,
Териториална дирекция, гр. София – оригинал.
При обсъждане на тези документи ДКХ констатира, че с писмо изх. №
И-2504/13.12.2012 г. от искателя е изискано представянето на одитиран годишен
финансов отчет за 2011 г. /предходната година/ оригинал или официално заверен
препис. Писмото е получено на 15.12.2012 г. От представени във връзка с писмото
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документи ДКХ установи, че приложените от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД
финансови отчети за 2011 г. са заверени от одитор, но са представени като копия. Не е
представен докладът на одитора, а е представен доклад за дейността на дружеството от
ръководството на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, с което не са спазени
разпоредбите на чл. 5, ал. 3 от ЗХ и чл. 5, т. 7, б. „а” от Наредбата.
На следващо място Комисията разгледа представени от искателя документи във
връзка с доказване на обстоятелствата по чл. 44, ал. 1 от ЗХ, както следва:
- копие от кадастралната карта /КК/ на гр. София в мащаб 1:1000, изготвена от
„ГЕОКАД 93” ЕООД, с начертан път от главния вход на игралната зала до най-близкия
вход на оградата на 49 ОУ „Бенито Хуарез” и 166 СОУ „Васил Левски” (двете училища
са в една сграда);
- удостоверение, издадено от „ГЕОКАД 93” ЕООД за спазено отстояние,
съгласно което игралната зала отстои на 382 м. от най-близкия вход на оградата на найблизкото учебно заведение - 49 ОУ „Бенито Хуарез” и 166 СОУ „Васил Левски”;
- документи, удостоверяващи правоспособността на „ГЕОКАД 93” ЕООД;
- Удостоверение № 700-882/18.12.2012 г. издадено от Столична община, район
„Подуяне”, съгласно което в радиус от 300 м. от главния вход на игралната зала не
съществуват домове за деца, лишени от родителски грижи.
При обсъждане на тези документи членовете на ДКХ констатираха, че копието от
КК обхваща радиус не по-малък от 300 м. от главния вход на обекта, в който ще се
организират и провеждат хазартни игри. Въпреки това обаче в края на начертания път от
главния вход на игралната зала до най-близкия вход на оградата на 49 ОУ „Бенито
Хуарез” и 166 СОУ „Васил Левски”, пътят не е начертан по разрешените за движение
пешеходни места, а по оста на платното за автомобилно движение. Освен това в
издаденото от „ГЕОКАД 93” ЕООД удостоверение за спазено отстояние е посочено, че
извършеното измерване е направено по вече отменената Наредба за правилата,
начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояния на игралната
зала от основно или средно учебно заведение или казарма. Предвид това членовете на
ДКХ изразиха съмнение, че отразеното на представената скица – извадка измерване е
извършено при спазване на разпоредбите на чл. 2, 4 и 5 от Наредбата за правилата,
начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от
Закона за хазарта, в сила от 09.10.2012 г.
Предвид това и на основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието на ДКХ на
16.01.2013 г. бе поканен и присъства г-н Илия Калибрадов, в качеството му на
изпълнителен директор на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД. На поставен въпрос във
връзка с непредставения одитиран годишен финансов отчет, г-н Калибрадов заяви, че са
представени всички изискани от дружеството документи във връзка с доказване
притежаването на средства за организиране на играта по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ. По
отношение на извършеното измерване на отстоянието представителят обясни, че
действителният пешеходен път минава през зелените площи, през които обаче не може
да се чертае. Поради това измерването е извършено по средата на платното за
автомобилно движение. На въпрос защо в представеното удостоверение, издадено от
„ГЕОКАД 93” ЕООД, е посочена отменената Наредба за правилата, начините,
техническите способи и изискванията за измерване на отстояния на игралната зала от
основно или средно учебно заведение или казарма, г-н Калибрадов не успя да даде
обяснение и посочи, че досега са работили с това дружество и не е имало проблеми при
измерването на отстоянията.
След като взе предвид представените документи и дадените обяснения, ДКХ
намира, че в случая не може да се установи по безспорен начин, че е налице
изискуемото, съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от ЗХ, отстояние от не по-малко от
300 м. по отношение на игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”,
бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2. Затова „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД следва да
докаже, че игралната зала, в която ще се организират хазартни игри с игрални автомати,
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отстои на не по-малко от 300 м. от най-близкото училище в гр. София. Освен това ДКХ
намира, че искателят не е представил одитиран годишен финансов отчет за 2011 г.
/предходната година/ оригинал или официално заверен препис, съгласно изискванията
на чл. 5, ал. 3 от ЗХ и чл. 5, т. 7, б. „а” от Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид изложеното и на основание чл. 24, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
1. Приема, че обстоятелствата по писменото искане не са изяснени и отлага
разглеждане на искане с вх. № И-2504/06.12.2012 г.
2. Задължава представляващите заедно „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД с
ЕИК: 175192081 или техни упълномощени представители да се явят лично на заседание
на ДКХ, за да представят допълнителна информация и документи, както следва:
- копие от кадастралната карта /КК/ за територията, на която се намира обектът, в
който се организират хазартни игри, изготвено съгласно изискванията на чл. 2, 4 и 5 от
Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване
на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта /Наредбата/, в сила от 09.10.2012 г.,
обхващащо радиус не по-малък от 300 метра от главния вход на обекта;
- удостоверение, издадено от СГКК – гр. София или от лице, вписано в регистъра
на правоспособните лица по кадастър към Агенцията по геодезия, картография и
кадастър и притежаващо свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра, с което да се удостовери, че игрална зала с адрес: гр. София, район
„Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2, отговаря на изискванията на чл. 44, ал. 1
от ЗХ;
- одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. /оригинал или
официално заверен препис/ предвид разпоредбите на чл. 5, ал. 3 от ЗХ и чл. 5, т. 7, б. „а”
от Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и
за даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Предупреждава „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД и неговите представители, че
при неизпълнение на вменените с настоящото решение задължения ДКХ, може да
откаже да продължи срока на действие с пет години на издадения лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2593/15.01.13/,/вх. № И-2593/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2593, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, на
основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на действие на
издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2242/09.12.2012 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Витоша” № 121.
Изготвено е предложение с изх. № И-2592/07.01.2013 г. на председателя на ДКХ
за увеличаване с 20 /двадесет/ 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, бул. „Витоша” № 121. Предложението е
включено за разглеждане в раздел ХІ, точка 2.6 от дневния ред на заседанието на ДКХ за
16.01.2013 г.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените с искане с вх. № И-2593/13.12.2012 г. на ДКХ документи и на
съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
На основание § 7, ал. 1-3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1
и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121, с 47 /четиридесет и седем/ броя
игрални автомата с 50 /петдесет/ 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.

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

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

Идентификационен номер
JP080218-020
JP081103-054
CBJS 03789
JP101101-004

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
022
052

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.9
2.0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Антон Георгиев
Михов, в качеството му на упълномощен представител на г-н Атанас Гочев Атанасов и
г-н Ангел Андонов Ирибозов – управители на „БАРГЕЙМ” АД. Представя пълномощно
рег. № 9151/20.09.2012 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.
ПО ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на подадени документи, предвидени в
наредбата по чл. 8, ал. 5 за издаване на лицензи за организиране на хазартни игри с
игрални автомати по Закона за хазарта, които удостоверяват извършването на
промени в организацията и дейността на организатори:
1. Докладна записка изх. № И-2644/14.01.2013 г. във връзка с представени
документи от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /Удостоверение
№ И-2383/04.12.2012 г./
На 20.12.2012 г. с вх. № И-2644 на ДКХ, в съответствие с § 7, ал. 2 от ПЗР на ЗХ,
са представени документи от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас,
предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати по ЗХ. Документите удостоверяват извършването на
промени в организацията и дейността на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98, в която се организират
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хазартни игри с лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2383/04.12.2012 г. на
ДКХ.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок се установи, че
са представени всички документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от
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. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието на ДКХ на 16.01.2013 г. бе
поканен и присъства г-н Димитър Кръстев Кръстев, в качеството му на упълномощен
представител на г-н Жечо Иванов Маринов /физичeско лице – търговец/. Представя
пълномощно рег. № 465/15.01.2013 г. Г-н Кръстев заяви, че са представени всички
документи, удостоверяващи извършването на промени в организацията и дейността на
ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати ЕТ „СИ-ЕЛ-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/ е привел организацията и дейността си в съответсвие с изискванията на
Закона за хазарта по отношение на игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александровска” № 98.
В игралната зала са инсталирани 31 /тридесет и един/ броя игрални автомати с 36
/тридесет и шест/ броя игрални места.
В игралната зала се експлоатират 6 /шест/ броя системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

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

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
ST-JPD, 1.01
DGP-Jewel Jackpots, ver. 1.00
Classic Blend Jackpot System
EGT Progressive Jackpot, VGJP 1

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

JP100201-101
JP100201-104
ДП 0258
ДП 0406
CBJS 08667
07543

003
052
061
073
022
011

1.0
2.0
0.86
1.5
1.9
1.5

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 37/14.01.2013 г. във връзка с представени документи от
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /Удостоверение № И-2078/10.10.2012 г./
На 20.12.2012 г. с писмо вх. № 3441 на ДКХ, в съответствие с § 7, ал. 2 от
преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за хазарта /ЗХ/, са представени
документи от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, предвидени в наредбата по чл. 8,
ал. 5 от ЗХ за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати
по ЗХ. Документите удостоверяват извършването на промени в организацията и
дейността на „РАДКА МОСКОВА” ООД в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, в която се организират хазартни игри с лиценз,
за който е издадено Удостоверение № И-2078/10.10.2012 г. на ДКХ.
Представените документи са включени за разглеждане като точка в дневния ред
на заседанието на ДКХ, насрочено на 16.01.2013 г., с докладна записка с изх. №
И-37/14.01.2013 г. на председателя на ДКХ. Допълнително председателят на ДКХ с
докладна записка изх. № 48/16.01.2013 г. започна членовете на Комисията, с
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допълнително представени документи от „РАДКА МОСКОВА” ООД в съответствие с
§ 7, ал. 2 от ПЗР на ЗХ.
ДКХ пристъпи към разглеждане на всички представени документи, при което
констатира, че от „РАДКА МОСКОВА” ООД не са представени следните документи,
предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати по ЗХ:
1. Нотариално заверени декларации от Радка Данаилова Москова и Любомир
Петров Петков за обстоятелствата:
- по чл. 8, ал. 1 и 4 от ЗХ;
- по чл. 8, ал. 3 от ЗХ;
- по чл. 8, ал. 2 от ЗХ, за произход на средствата за организиране на игрите и
извършване на инвестиции;
- по чл. 8, ал. 2 от ЗХ;
- по чл. 8, ал. 5 от ЗХ, за имотно и финансово състояние;
- по чл. 9, ал. 1 от ЗХ.
2. Удостоверение за липсата на задължения на „РАДКА МОСКОВА” ООД,
издадено от Националната агенция за приходите.
3. Удостоверения за липсата на задължения на Радка Данаилова Москова и
Любомир Петров Петков, издадени от Националната агенция за приходите.
4. Финансово-счетоводни документи за направени разходи за инвестиции във
връзка с изискванията на чл. 26, ал. 4, т. 3 от ЗХ.
5. Удостоверение за спазено отстояние, изготвено от инж. Константин Дудин, с
посочена дата на издаване.
Предвид това и на основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието на ДКХ бе
поканена и присъства г-жа Радка Москова, в качеството й на управител на „РАДКА
МОСКОВА” ООД. На поставен въпрос във връзка с изложените обстоятелства г-жа
Москова декларира, че ще предприеме конкретни действия с цел съобразяване с
нормативно установените специфични изисквания на законодателството уреждащо
хазартната дейност, като горепосочените документи ще бъдат представени на ДКХ
своевременно.
Предвид гореизложеното членовете на ДКХ намират, че организаторът не е
представил всички необходими документи, за да приведе организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ по отношение на игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1. Поради това Държавната комисия по хазарта на
основание § 7, ал. 4 от ПЗР на Закона за хазарта
РЕШИ:
1. Отлага разглеждането на всички подадени документи от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф. Васил
Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано заедно и поотделно от Радка Данаилова
Москова и Любомир Петров Петков – управители, за игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, във връзка с привеждане на
организацията и дейността му в съответствие със Закона за хазарта.
2. Предоставя възможност на „РАДКА МОСКОВА” ООД да представи следните
изискуеми документи, предвидени в Наредбата за документите, необходими за издаване
на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в
тях, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати:
2.1. Нотариално заверени декларации от Радка Данаилова Москова и Любомир
Петров Петков за обстоятелствата:
- по чл. 8, ал. 1 и 4 от ЗХ;
- по чл. 8, ал. 3 от ЗХ;
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- по чл. 8, ал. 2 от ЗХ, за произход на средствата за организиране на игрите и
извършване на инвестиции;
- по чл. 8, ал. 2 от ЗХ;
- по чл. 8, ал. 5 от ЗХ, за имотно и финансово състояние;
- по чл. 9, ал. 1 от ЗХ.
2.2. Удостоверение за липсата на задължения на „РАДКА МОСКОВА” ООД,
издадено от Националната агенция за приходите.
2.3. Удостоверения за липсата на задължения на Радка Данаилова Москова и
Любомир Петров Петков, издадени от Националната агенция за приходите.
2.4. Финансово-счетоводни документи за направени разходи за инвестиции във
връзка с изискванията на чл. 26, ал. 4, т. 3 от ЗХ.
2.5. Удостоверение за спазено отстояние, изготвено от инж. Константин Дудин, с
посочена дата на издаване.
Обръща внимание на „РАДКА МОСКОВА” ООД и на неговия управител, че при
непредставяне на горепосочените документи Комисията може на основание § 7, ал. 5 от
ПЗР на ЗХ да приеме решение, с което да приложи принудителна административна
мярка /отнемане за срок от три месеца на издадения лиценз/.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 41/15.01.2013 г. във връзка с представени документи от
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София /Разрешение № И-1212/06.06.2012 г./
На 21.12.2012 г. с писмо вх. № 3470 на ДКХ, в съответствие с § 7, ал. 2 от
преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за хазарта /ЗХ/, са представени
документи от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, предвидени в наредбата по чл. 8, ал.
5 от ЗХ за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати по
ЗХ. Документите удостоверяват извършването на промени в организацията и дейността
на „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област,
ул. „Иван Вазов” № 1А, в която се организират хазартни игри с дадено от ДКХ
Разрешение № И-1212/06.06.2012 г.
На свое заседание на 16.01.2013 г. ДКХ пристъпи към разглеждане на
представените документи, при което констатира, че от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД не са
представени следните документи, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати по ЗХ:
1. Нотариално заверени декларации от Пламен Петров Петков /управител на
дружеството/ и от Ангел Петров Петков /съдружник/ за обстоятелствата:
- по чл. 8, ал. 3 от ЗХ;
- по чл. 8, ал. 2 от ЗХ за наличието или липсата на съдружници, които са
неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна зона;
- по чл. 9, ал. 1 от ЗХ.
2. Годишна данъчна декларация за 2011 г. на „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД.
Предвид това и на основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието на ДКХ бе
поканен и присъства г-н Пламен Петков. На поставен въпрос във връзка с изложените
обстоятелства г-н Петков декларира, че ще предприеме конкретни действия с цел
съобразяване с нормативно установените специфични изисквания на законодателството
уреждащо хазартната дейност, като горепосочените документи ще бъдат представени на
ДКХ своевременно.
Предвид гореизложеното членовете на ДКХ намират, че организаторът не е
представил всички необходими документи, за да приведе организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ по отношение на игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска
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област, ул. „Иван Вазов” № 1А. Поради това Държавната комисия по хазарта на
основание § 7, ал. 4 от ПЗР на Закона за хазарта
РЕШИ:
1. Отлага разглеждането на подадените документи от „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Слатина –
Христо Смирненски”, Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357, представлявано от
Пламен Петров Петков – управител, за игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска
област, ул. „Иван Вазов” № 1А, във връзка с привеждане на организацията и дейността
му в съответствие със Закона за хазарта.
2. Предоставя възможност на „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД да представи следни
изискуеми документи, предвидени в Наредбата за документите, необходими за издаване
на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в
тях, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати:
1. Нотариално заверени декларации от Пламен Петров Петков /управител на
дружеството/ и от Ангел Петров Петков /съдружник/ за обстоятелствата:
- по чл. 8, ал. 3 от ЗХ;
- по чл. 8, ал. 2 от ЗХ за наличието или липсата на съдружници, които са
неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна зона;
- по чл. 9, ал. 1 от ЗХ.
2. Годишна данъчна декларация за 2011 г. на „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД,
Обръща внимание на „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД и на неговия управител, че при
непредставяне на горепосочените документи Комисията може на основание § 7, ал. 5 от
ПЗР на ЗХ да приеме решение, с което да приложи принудителна административна
мярка /отнемане за срок от три месеца на издадения лиценз/.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени във
вече издадени лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-2649/15.01.13/,/вх. № И-2649/21.12.12г./
На 21.12.2012 г. с вх. № И-2649, 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 „АКТИВ-БГ” АД,
гр. София, за увеличаване с 1 /един/ брой игрална маса и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, и в Задължителни правила за организация на работа и финансов
контрол при провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”.
Искането е за вписване на промени в издаденото 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. 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 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от 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 увеличаване с 1 /един/
брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№ 131, х-л „София Принцес Хотел”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 18 /осемнадесет/
броя игрални маси и 146 /сто четиридесет и шест/ броя игрални автомата със 160 /сто и
шестдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „АКТИВ-БГ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи промяна в размера на касовата наличност –
от 220 000 /двеста и двадесет хиляди/ лв. на 240 000 /двеста и четиридесет хиляди/ лв.
IІІ. Да утвърди на „АКТИВ-БГ” АД, гр. София,
Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи следната промяна в
приложението за вида и размера на първоначално зареждане на игралните маси в
игралното казино е добавена новата игрална маса.
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.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2663/14.01.13/,/вх. № И-2663/28.12.12г./
На 28.12.2012 г. с вх. № И-2663, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11,
чл. 32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „УИН
СИТИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални маси, увеличаване с
1 /един/ брой игрална маса, утвърждаване на 2 /два/ броя задължителни образци на
удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община
Петрич, казино „EFBET”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1937/20.09.2012 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, т. 9 и т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3 от ЗХ,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „УИН
СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов Тодоров -
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управител и Георги Николов Филчев – управител, заедно и поотделно, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални маси и увеличаване с 1 /един/ брой игрална маса в
игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община
Петрич, казино „EFBET”.
След промените в игралното казино ще бъдат експлоатирани 11 /единадесет/ броя
игрални маси и 208 /двеста и осем/ броя игрални автомати с 215 /двеста и петнадесет/
броя игрални места.
II. Да утвърди на „УИН СИТИ” ЕООД, 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. В чл. 119, ал. 2 се променя коефициента на натрупване на точки за всяка една
от трите карти Silver, Gold и Diamond.
2. В чл. 119, ал. 3 отпада Welcome bonus.
3. В чл. 119, ал. 6 се променят условията (границите) за преминаване от един вид
клиентска карта в друг вид клиентска карта.
4. В чл. 119, ал. 8 се променя условието за получаване на Lady bonus, съответно
броя на натрупаните точки и се въвежда промо-чип на стойност 5 EUR.
5. В чл. 119, ал. 9 се променя условието за получаване на Happy hour и се въвежда
промо-чип на стойност 5 EUR.
6. В чл. 120, ал. 1 се променя условието за получаване на картончета в зависимост
от типа на клиентската карта.
7. В чл. 121, ал. 2 се променя процедурата за теглене на картончетата, като при
неприсъствие на изтегления участник картончето се връща в урната и бонуса се
натрупва към месечната бонус игра.
8. В чл. 122, ал. 1 се променя графика, броя печалби и стойността им при
провеждането на ежедневните бонус игри. Общият награден фонд е в размер на
4 200 EUR.
9. В чл. 123, ал. 1 се променя часовия интервал и броя на точките, като се въвежда
допълнително условие за притежаванането на Silver, Gold и Diamond карти.
10. В чл. 124 се въвежда нова VIP бонус игра, в която право на участие имат
всички клиенти притежаващи Silver, Gold и Diamond карти с натрупан определен брой
точки за спечелването на 1 /една/ награда в размер от 5 000 EUR.
11. В чл. 125, ал. 1 се въвежда месечна бонус игра, за участие в нея се ползват
всички картончета получени през предходния месец и от 1-во до 15-то число при
условията на чл. 120, ал. 1 от настоящите правила за спечелване на натрупания бонус за
целия предходен месец.
ІІІ. Да утвърди на „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, 2 /два/ броя задължителни
образци на удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри на игрални маси.
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.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2664/14.01.13/,/вх. № И2664/28.12.12г./
На 28.12.2012 г. с вх. № И-2664, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9, 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,
увеличаване с 4 /четири/ броя игрални маси, утвърждаване на 2 /два/ броя задължителни
образци на удостоверителни знаци /чипове/ и утвърждаване на промени в Задължителни
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игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2087/04.10.2012 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. 9, 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 „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 и
увеличаване с 4 /четири/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 13 (тринадесет)
броя игрални маси и 106 (сто и шест) броя игрални автомати с 113 (сто и тринадесет)
броя игрални места.
II. Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат в система за формиране на премия джакпот:
- CRYSTAL Net, с идентификационен № 0001, сървър YLCN009055.
2. В чл. 120, ал. 2 се регламентира нов коефициент на натрупване на точки в
зависимост от вида карта.
3. Отпада Welcome bonus – регламентиран в чл. 120, ал. 3 на предишните правила.
4. В чл. 120, ал. 4, при Birtday bonus, се добавя текст „100 точки, ако е притежател
на SILVER карта”.
5. В чл. 120, ал. 6 се регламентират нови условия за преминаване от един вид
клиентска карта в друг.
6. В чл.120, ал. 8 се регламентират нови условия за получаване на „Lady Bonus”.
7. В чл.120, ал. 9 се регламентират нови условия за получаване на „Happy hour”.
8. В чл. 121, ал. 1 се регламентират нови условия за получаване на картончета,
като всеки клиент има право да получи максимум 100 картончета на ден.
9. В чл. 122, ал. 2 се регламентира нова процедура за теглене на картончета.
10. В чл. 123 се регламентират нов график и премии при ежедневните и
седмичната бонус игри, като общият награден фонд за цялата седмица е в размер на 5
250 лева, които се теглят и раздават в 21 тегления.
11. В чл. 124, ал. 1 се регламентират нови условия и часове при бонуса „Бързи
пари”.
12. Преустановява се провеждането на бонус играта „Live Game”, регламентирана
в чл. 125 на предишните правила и на нейно място в 4 алинеи се регламентира VIP бонус
игра.
13. В чл. 126, състоящ се от 4 алинеи, се регламентира нова месечна бонус игра,
която се провежда на 15-то число на месеца в 02.00 часа.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
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ІІІ. Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, 2 /два/ броя
задължителни образци на удостоверителни знаци /чипове/ - 1 брой за участие в хазартни
игри на игрални маси и 1 брой като промо-чип за играта „Lady Bonus”.
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.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-49/15.01.13/,/вх. №
И-49/14.01.13г./
На 14.01.2013 г. с вх. № И-49, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1- 3 от Закона за хазарта от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от
„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. София, за увеличаване с 2 /два/ броя
игрални маси, утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино и 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. Правец, Софийска област, кв. „Езерото” № 8, хотел „РИУ
ПРАВЕЦ РИЗОРТ ГОЛФ И СПА”, казино „Правец”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2179/27.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3 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
„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Слатина”, ул. „Постоянство” № 67А, ЕИК: 200899624, представлявано от Ерик
Паскал Маза – управител, изразяващи се в увеличаване с 2 /два/ броя игрални маси в
игрално казино с адрес: гр. Правец, Софийска област, кв. „Езерото” № 8, хотел „РИУ
ПРАВЕЦ РИЗОРТ ГОЛФ И СПА”, казино „Правец”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 13 /тринадесет/
броя игрални маси и 29 /двадесет и девет/ броя игрални автомата с 29 /двадесет и девет/
броя игрални места.
II. Да утвърди на „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. В чл. 105, ал. 1 се добавя терминът „Re-entry”.
2. В чл. 106 се обяснява терминът „Re-entry” и се регламентира неговото
приложение.
3. В чл. 110 се заличава старият текст и се заменя с текст, регламентиращ начина
на разпределение на наградния фонд. Алинея 2 се премахва.
4. В чл. 128 се регламентира нов максимален брой участници – от 30 на 160.
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5. В чл. 129 се регламентира нов максимален брой участници за деня –
от 30 на 80.
6. В чл. 130 се регламентират нови размери на таксите за участие в турнирите.
7. В чл. 133 се регламентира нов начин на формиране на наградния фонд и схема
на разпределението му между класиралите се участници.
8. В чл. 137 се регламентира нов общ максимален брой на участниците в турнира
на ден – от 60 на 80.
9. В чл. 142 отпада джакпот „Darcourt” и се регламентира нов начин на
формиране на наградния фонд и схема на разпределението му между класиралите се
участници.
10. В чл. 146 се регламентира нов общ максимален брой на участниците в
турнирите на ден – от 60 на 80.
11. В чл. 147 се регламентират нови размери на таксите за участие в турнирите, и
се променя стойността на турнирните чипове – от 20 000 на 5 000 точки.
ІII. Да утвърди на „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. София, 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, изразяващи се в нови размери на първоначалните зареждания на
игралните маси, регламентирани в приложеното Приложение.
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 игри с игрални автомати:
2.1.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2542/10.01.13/,/вх. № И-2542/10.12.12г./
На 10.12.2012 г. с вх. № И-2542, 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 2 /два/ броя игрални автомата, намаляване с 2 /два/ броя
игрални места от наличен игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Милин камък” № 1.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1322/22.06.2012 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
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сграда на ЗИТ, корпус II, ет. 3,
ЕИК: 040787168, представлявано от Христо Петров Христов – управител и Румен
Манолов Данаилов – управител, поотделно, изразяващи се в намаляване с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Милин камък” № 1.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „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 към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 07-024 STSB;
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS 03369;
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен номер 09728.
2. 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.
2.2.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2543/07.01.13/,/вх. № И2543/11.12.12г./
На 11.12.2012 г. с вх. № И-2543, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за подмяна на 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”, ж.к.
”Младост 1”, бл. 1.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-982/06.06.2012 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 „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов
Рашков /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 110615-005.
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2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № 76144 ще бъде
подменена със система Vega Jackpot System, тип EGT-JS 22, с идентификационен
№ 84520 която ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез взаимносвързаните в нея
3 /три/ броя игрални автомата.
3. Подмяна на 3 /три/ броя взаимно свързани игрални автомата към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110111-004.
4. Добавяне на IV-ти раздел към Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, регламентиращ задължителни
игрални условия и правила за организиране на еднократна бонус игра за разпределение
на натрупаните отчисления при деинсталиране на система/или системи/ за формиране на
специална премия джакпот, при взаимносвързани игрални автомати.
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.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

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

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Vega Jackpot System тип EGT-JS22
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Blitz, BSG JP-01C
EGT Progressive Jackpot, VGJP 1

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

Идентифик.
номер
05462
84520
JP 080616-014
JP 110111-004
BSJ 2008314
09043

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
099
003
052
037
011

Процент на
отчисление
1,0
1,0
1,0
2,0
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.
2.3.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2647/07.01.13/,/вх. № И2647/20.12.12г./
На 20.12.2012 г. с вх. № И-2647, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 3А,
х-л „Кипарис Алфа”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2303/28.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов
Рашков /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомата с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране 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 BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 091021-101 ще
бъде подменена със система тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен
№ JP121219-101.
3. Подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, свързан към система за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05313.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентификационен
номер
JP121219-101
JP 070627-012
CBJS 05313
07651

Удостоверение за
одобрен тип ДП
052
003
022
011

Процент на
отчисление
2.0
1.0
1.0
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.
2.4.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2648/10.01.13/,/вх. № И2648/20.12.12г./
На 20.12.2012 г. с вх. № И-2648, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за подмяна на 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. Сандански, област Благоевград,
ул. „Македония” № 43.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2329/28.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
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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
ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ж.к. „Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658, представляван от Петър Валентинов
Рашков /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Македония”
№ 43.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 27 /двадесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране 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:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер 500199;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 03431.
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.„О Б И”ЕООД, гр. Чирпан /изх. № П-2582/14.01.13/,/вх. № И-2582/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2582, 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 „О Б И” ЕООД,
гр. Чирпан, за подмяна на 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. Стара Загора, ул. „Васил Априлов” № 12 А.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1343/22.06.2012 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
„О Б И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан, област Стара Загора,
ул. Яворов” № 9, ЕИК: 123132357, представлявано от Павлина Стефанова Танева –
управител, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Васил Априлов” № 12 А.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ОБИ” ЕООД, гр. Чирпан,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 73076 ще
бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22, с идентификационен
№ 84512.
2. 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.
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, тип VGJP1

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

Идентифик.
номер
JP 070801-043
JP 070801-044
84512
82002

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
099
011

Процент на
отчисление
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.
2.6.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-2592/07.01.13/,/вх. № И-2592/13.12.12г./
На 13.12.2012 г. с вх. № И-2592, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за увеличаване с 20 /двадесет/ 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, бул. „Витоша” № 121.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2242/09.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, заедно, изразяващи се в увеличаване с 20 /двадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 47 /четиридесет и
седем/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, 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 свързани игрални автомати в системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP080218-020;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP101101-004.
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.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-8/14.01.13/,/вх. № И-8/08.01.13г./
На 08.01.2013 г. с вх. № И-8, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за увеличаване с 5 /пет/ 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. София, район „Младост”, бул. „Александър
Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център “GM”.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1542/23.07.2012 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
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев
Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, изразяващи се в увеличаване с 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, бул. „Александър
Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център “GM”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 29 /двадесет и девет/
броя игрални автомати с 34 /тридесет и четири/ 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 система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 080724-019 - /от 8 на 13/;
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3. В чл. 29.1.се променя регламентът на седмичната бонус игра, изразяващ се в
това, че клиент, избрал кутийка с награда „Златен шанс”, получава правото да избере
1 от общо 10 кутийки със скрити стойности в тях. Променят се и броят /от 4 на 8/ и
стойностите на седмичните награди, както следва:
• Еднократна премия 20 лева;
• Еднократна премия 30 лева;
• Еднократна премия 50 лева;
• Еднократна премия 50 лева;
• Еднократна премия 100 лева;
• Еднократна премия 150 лева;
• Еднократна премия 200 лева;
• Еднократна премия „Златен шанс” лева.
4. В чл. 36 към промоцията „Money for nothing” се добавят бонус талони от 20 и
50 лева.
5. В чл. 37, ал. 3 се променя броят на хартиените отрязъци в бонус книжките /от 12 на 10/.
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.
2.8.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-22/15.01.13/,/вх. № И-22/09.01.13г./
На 09.01.2013 г. с вх. № И-22, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за 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. София, ул. „Поп Груйо” № 73.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2103/29.10.2012 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, заедно, изразяващи се в увеличаване със 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Поп Груйо” № 73.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 34 /тридесет и четири/
броя игрални автомата с 37 /тридесет и седем/ броя.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, 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. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP090424-024;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP081031-004.
3. Промяна на броя свързани игрални автомати в системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP110913-030;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP110913–031.
4. Бонус игри:
- Нова бонус игра „Цифромания”.
- Промени в бонус промоция „Money for Nothing”.
- Промени в бонус промоцията „Money for players”.
Всички парични и предметни награди в бонус игрите са за сметка на
организатора.
5. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

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

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

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

Произв.
номер
JP110913-028
JP110913-029
JP110913-030
JP090424-024
JP081031-004
JP110913-031
CBJS 03791

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

Процент на
отчисл.
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9.„ПАЛМС ПЕТРИЧ”ЕООД, гр. София /изх. № П-7/15.01.13/,/вх. № И-7/08.01.13г./
На 08.01.2013 г. с вх. № И-7, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПАЛМС
ПЕТРИЧ” ЕООД, гр. София, за увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомата,
1 /един/ брой игрално място на наличен 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. „Княгиня Мария Луиза” № 102,
м. „Предгаров площад”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2206/29.10.2012 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
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3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ПАЛМС
ПЕТРИЧ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”,
ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 200876376, представлявано от Руди
Христов Баков - управител, изразяващи се в увеличаване със 7 /седем/ броя игрални
автомата и 1 /един/ брой игрално място на наличен игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 33 /тридесет и три/
броя игрални автомата с 36 /тридесет и шест/ броя игрални.
ІІ. Да утвърди на „ПАЛМС ПЕТРИЧ” 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:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP130103-013.
3. Промяна на броя свързани игрални автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP070206-012.
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 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

JP040901-026
JP040901-027
JP130103-013
JP070206-012
CBJS 03790

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

Процент на
отчисл.
1.0
1.0
1.0
2.0
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10.„ММ И В”ЕООД, гр. София /изх. № П-23/15.01.13/,/вх. № И-23/09.01.13г./
На 09.01.2013 г. с вх. № И-23, 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 „ММ И В” ЕООД,
гр. София, 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. София, район „Възраждане”,
ул. „Царибродска” № 73.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2243/09.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ММ И
В” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 130376326, представлявано от Боян Николов Боянов –
управител, изразяващи се в увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 43 /четиридесет и три
броя игрални автомата с 43 /четиридесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ММ и В” 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:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP090713-001;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP100720-020;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP110109-001.
3. Въвежда се специална бонус промоция „Цифромания”.
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.
2.11.„ХАЗАРТ 08”ООД, гр. София /изх. № П-24/14.01.13/,/вх. № И-24/09.01.13г./
На 09.01.2013 г. с вх. № И-24, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 08” ООД,
гр. София, за увеличаване с 5 /пет/ 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. София, ул. „Академик Методи Попов” № 15А, до
бл. 76.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2104/29.10.2012 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
„ХАЗАРТ 08” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Станислав Стайков Ганчев
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- управител, изразяващи се в увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, ул. ”Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХАЗАРТ 08” 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 система за
формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 090119-035 - /от 10 на 16/.
3. В чл. 36 се добавят думите „20 /двадесет/ или 50 /петдесет/ лева”.
4. В чл. 37, ал. 4 се премахва последният ред от досегашната таблица за „над 1200
талони”.
5. В чл. 38, състоящ се от 4 алинеи, се регламентира специална бонус промоция
„цифромания”.
Всички премии са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2594/14.01.13/,/вх. № И2594/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2594, 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, 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 „Одесос”, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2007/02.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, 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 „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 автомата и
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
р-н „Одесос”, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 36 /тридесет и шест/
броя игрални автомата с 41 /четиридесет и един/ 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. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03596.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 08654 - от 9
/девет/ броя игрални автомата се увеличават на 11 /единадесет/ броя.
3. 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.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

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

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

Идентифик.
номер
JP060113-028
05090
CBJS 08654
43031421

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
011
022
071

Процент на
отчисление
1,0
2,0
2,0
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.
2.13.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2630/07.01.13/,/вх. № И2630/17.12.12г./
На 17.12.2012 г. с вх. № И-2630, 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. „27-ми юли”
№ 22-24.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2006/02.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
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Желев - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми юли” № 22-24.
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 „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 игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 08652.
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.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2631/07.01.13/,/вх. № И2631/17.12.12г./
На 17.12.2012 г. с вх. № И-2631, 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 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. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1624/23.07.2012 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 „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 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ 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.
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2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Atronic Progressive Link тип Cashline, идентификационен номер 43031409.
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.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2632/07.01.13/,/вх. № И2632/17.12.12г./
На 17.12.2012 г. с вх. № И-2632, 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 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. Варна, район
„Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение № И1630/23.07.2012 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 „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 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 34 /тридесет и четири/
броя игрални автомата с 41 /четиридесет и един/ 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. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- WMS, тип Life of Luxury, идентификационен номер 9100002F.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03521.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентификационен номер
07576
CBJS 03521
JP 081007-004
43000324

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011
022
003
071

Процент на
отчисление
2,0
2,0
1,0
1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2633/07.01.13/,/вх. № И2633/17.12.12г./
На 17.12.2012 г. с вх. № И-2633, 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 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. Варна, район „Младост”,
ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1634/23.07.2012 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ 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. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- WMS тип Life of Luxury (WMS-LOL), идентификационен номер 9100002F.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

Произв. номер

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

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

12100
CBJS 05195

Уд-ние за
одобрен тип ДП
011
022

Процент на
отчисл.
2.0
2.0
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3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link, Cashline
WMS тип Life of Luxury (WMS-LOL)

„Казино Технологии” АД
Atronic International GmbH
WMS Gaming Inc.

JP 060113-025
43002401
9100002F

003
071
036

1.0
1.0
3.1

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.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2634/07.01.13/,/вх. № И2634/17.12.12г./
На 17.12.2012 г. с вх. № И-2634, 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 в игрална зала с адрес: гр. Белене, област Плевен,
ул. „България” № 33, ет. 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2013/02.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, 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 „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „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 автомата в игрална
зала с адрес: гр. Белене, област Плевен, ул. „България” № 33, ет. 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ 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 в броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 05196.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

54

2.18.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2616/07.01.13/,/вх. № И2616/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2616, 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 „ВИЛОКС ГРУП” 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 в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. “Ломско шосе” № 144.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2284/09.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”,
бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн –
управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, изразяваща се в 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 в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско
шосе” № 144.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и три/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ 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.
2.19.ЕТ„ЦИГОВ – ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ”, гр. София /изх. № П2624/07.01.13/,/вх. № И-2624/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2624, 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 „ЦИГОВ –
ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ”, 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. София,
район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 113 Б.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-387/12.03.2012 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
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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
ЕТ „ЦИГОВ – ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ” със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Балчик” № 8, вх. Г, ет. 9, ап. 96, ЕИК: 831311587,
представляван от Георги Феодоров Цигов /физическо лице - търговец/, изразяващи се в
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 113 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ЦИГОВ – ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ, 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 тип King Kong Cash, идентификационен № 1108301002.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Глобекс-99” ООД
DLV, Латвия
„Казино Технологии” АД

Идентификационен номер
05141
JP070611-012
CBJS 03774
007-04041
00JM5138
JP071024 – 104

Удостоверение за
одобрен тип ДП
011
003
022
028
079
020

Процент на
отчисление
1.5
1.0
1.5
1.32
1.5
4.5

Atronic International GmbH

1108301002
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1.5

№

Тип, версия

Производител

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

EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
King Games тип Multi Net 2
Jewel Jackpot
BGJP 30-04, 1.01
Atronic Progressive Link тип King
Kong Cash

7.

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.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2638/10.01.13/,/вх. № И2638/18.12.12г./
На 18.12.2012 г. с вх. № И-2638, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Банско, област
Благоевград, Хотелски комплекс „Стражите”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2472/17.12.2012 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,
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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
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 „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги
Христов Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител и Борислав Душков
Михайлов - управител, заедно и поотделно, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, Хотелски
комплекс „Стражите”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 37 /тридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране 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:
2.1. MIKOHN, Super controller CON 2, идентификационен номер 612598.
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.„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2646/14.01.13/,/вх. № И2646/20.12.12г./
На 20.12.2012 г. с вх. № И-2646, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД
КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 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. София, район
„Оборище”, бул. „Дондуков” № 26.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1356/22.06.2012 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 „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
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„Средец”, ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 040506322, представлявано от Георги
Христов Хаджийски - управител, Рашо Колев Рашков – управител и Борислав Душков
Михайлов - управител, заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Дондуков”
№ 26.
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 „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” 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 2 /два/ броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03603.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П2650/15.01.13/,/вх. № И-2650/21.12.12г./
На 21.12.2012 г. с вх. № И-2650, 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 „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален
автомат с 2 /два/ 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. Несебър, област Бургас, ул. „Еделвайс” № 8 А, кв. 87 A.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-656/30.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за 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 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
ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление:
гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487,
представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице - търговец/, изразяваща се в
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места в игрална зала
с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Еделвайс” № 8 А, кв. 87 A.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол
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№ 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.
2.23.ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2/14.01.13/,/вх. № И2/03.01.13г./
На 03.01.2013г. с вх. № И-2, 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 ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за 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 за игрална зала с адрес: гр. Тутракан, област Силистра, пл. „Христо
Ботев” № 3.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-247/12.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев
/физическо лице – търговец/, изразяващи се в увеличаване с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Тутракан, област Силистра, пл. „Христо Ботев” № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе
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:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 03344.
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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2.24.„ЧЕРРИ”ООД, гр. Русе /изх. № П-3/09.01.13/,/вх. № И-3/03.01.13г./
На 03.01.2013 г. с вх. № И-3, 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 „ЧЕРРИ” ООД,
гр. Русе, 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. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 46.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1483-1/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с 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
„ЧЕРРИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
ЕИК: 117651988, представлявано от Цвета Георгиева Демирева - управител, изразяващи
се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Исперих,
област Разград, ул. „Лудогорие” № 46.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе:
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 - 1 /един/ брой:
- Система EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен номер 03405
ще бъде подменена със система тип Classic Blend Jackpot System (CBJS),
идентификационен номер CBJS 07598.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.
2.
3.

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

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

JPV6-21/D82
CBJS 07598
JP 111116-017

003
022
052

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.
2.25.„АТРОНИК”ЕООД, гр. София /изх. № П-4/09.01.13/,/вх. № И-4/04.01.13г./
На 04.01.2013 г. с вх. № И-4, 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 „АТРОНИК” ЕООД,
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гр. София, за увеличаване с 9 /девет/ 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 „Сердика”, бул. „Христо Ботев”
№ 131.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1882/03.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и
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
„АТРОНИК” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”,
ж.к. „Борово”, ул. „Борово” № 57-59, вх. Б, ет. 2, ап. 3, ЕИК: 201409545, представлявано
от Олена Викторовна Бредихина – управител, изразяващи се в увеличаване с 9 /девет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо
Ботев” № 131.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 36 /тридесет и шест/
броя игрални автомата с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „АТРОНИК” 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:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 110217-013;
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 83320.
3. Промени в бонус игра – премия „Бонус”:
- преустановява се провеждането й във вторник;
- бонус премията се променя от 50 лв. на 100 лв.;
- допълнително еднократно теглене на 14.02.2013 г. от 22:00 часа.
Регламентът за провеждането на допълнителното еднократно теглене е описан
чл. 22 ал. 6 от представените документи.
Паричните премии са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-30/15.01.13/,/вх. № И30/11.01.13г./
На 11.01.2013 г. с вх. № И-30, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД,
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гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес:
гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2209/29.10.2012 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 „ГРАНД
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев –
управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 48 /четиридесет и
осем/ броя игрални автомата с 60 /шестдесет/ 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.
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2538/15.01.13/,/вх. № И-2538/10.12.12г./
На 10.12.2012 г. с вх. № И-2538, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промени в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”,
изразяващи се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2496/15.12.2012 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по
БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
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директор, изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. София, ж.к. „Дружба 2”, ул. „Димитър Пешев” /търговски комплекс
„Сезони”, магазин № 6/.
II. Да даде разрешение за вписване в издадения лиценз на ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, на следното игрално оборудване:
Наименование

Тип, версия

Производител

ЛОТАРИЙНА МАШИНА
Съоръжение за определяне на печеливши
номера на базата на персонален компютър

AETM

„Казино игри и иновации” ЕООД

Удостоверение
за одобрен тип
ТЛ
012

CGI-T01

„Казино игри и иновации” ЕООД

013

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2574/15.01.13/,/вх. № И-2574/12.12.12г./
На 12.12.2012 г. с вх. № И-2574, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промени в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”,
изразяващи се в откриване на 2 /два/ броя тото пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2496/15.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по
БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, изразяващи се в промени в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Рожен” № 29;
2. гр. София, бул. „България” № 69 /в магазин Карфур/.
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.
3.3.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2612/15.01.13/,/вх. № И-2612/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2612, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”,
изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2496/15.12.2012 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 промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по
БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. с. Ветрино, област Варна, ул. „В. И. Ленин” № 32, УПИ I, кв. 51.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2607/07.01.13/,/вх. № И-2607/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2607, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с четири разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ” И „ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 9 /девет/ броя и откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2540/28.12.2012 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.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„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 броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с
четири разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ” И
„ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ж.к. „Еленово” 2, УПИ VI, кв. 10;
2. гр. Бургас, ул. „Индустриална” № 33;
3. гр. Долни Чифлик, област Варна, УПИ XI, кв. 48;
4. с. Кокаляне, община Столична, област София, ул. „Искър” № 4;
5. гр. Пловдив, ул. „Благовест” № 14;
6. гр. Поморие, област Бургас, ул. „Захари Стоянов” № 2;
7. гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 20;
8. гр. Стрелча, област Пазарджик, пл. „Оборище” № 8;
9. гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” № 99.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Белене, област Плевен, ул. „Кирил и Методий” № 49;
2. гр. Бургас, ул. „Демокрация” № 82, вх. Б, партер;
3. с. Мещица, община Перник, област Перник, ул. „Георги Димитров” № 53;
4. гр. София, ул. „Стефан Стамболов” № 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.
4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2652/07.01.13/,/вх. № И-2652/21.12.12г./
На 21.12.2012 г. с вх. № И-2652, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с четири разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ” И „ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 4 /четири/ броя и откриване на 1 /един/ брой букмейкърски пункт.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2540/28.12.2012 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
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извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„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 броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с
четири разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ” И
„ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Дружба 1”, бл. 164;
2. гр. Хасково, магазин № 6, п. II, кв. 253, ул. „Стара планина”;
3. гр. София, ул. „Владимир Минков – Лотко” № 5;
4. гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 421.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
1. гр. София, ул. „Добринова скала” № 42.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За игри със залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2537/15.01.13/,/вх. № И-2537/10.12.12г./
На 10.12.2012 г. с вх. № И-2537, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промени в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяващи се в откриване на
1 /един/ брой тото пункт.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2497/15.12.2012 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по
БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
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приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. София, ж.к. „Дружба 2”, ул. „Димитър Пешев” /търговски комплекс
„Сезони”, магазин № 6/.
II. Да даде разрешение за вписване в издадения лиценз на ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, на следното игрално оборудване:
Наименование

Тип, версия

Производител

ЛОТАРИЙНА МАШИНА
Съоръжение за определяне на печеливши
номера на базата на персонален компютър

AETM

„Казино игри и иновации” ЕООД

Удостоверение за
одобрен тип ТЛ
012

CGI-T01

„Казино игри и иновации” ЕООД

013

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2575/15.01.13/,/вх. № И-2575/12.12.12г./
На 12.12.2012 г. с вх. № И-2575, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промени в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяващи се в откриване на 2 /два/
броя тото пункта.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2497/15.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по
БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, изразяващи се в промени в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. София, бул. „Рожен” № 29;
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2. гр. София, бул. „България” № 69 /в магазин Карфур/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.3.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П2611/15.01.13/,/вх. № И-2611/15.12.12г./
На 15.12.2012 г. с вх. № И-2611, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на
1 /един/ брой тото пункт.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2497/15.12.2012 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 промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по
БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и изплаща
печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
1. с. Ветрино, област Варна, ул. „В. И. Ленин” № 32, УПИ I, кв. 51.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2609/07.01.13/,/вх. № И-2609/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2609, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания

68

„СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 9 /девет/ броя и откриване на 4 /четири/
броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2540/28.12.2012 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
„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 броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ж.к. „Еленово” 2, УПИ VI, кв. 10;
2. гр. Бургас, ул. „Индустриална” № 33;
3. гр. Долни Чифлик, област Варна, УПИ XI, кв. 48;
4. с. Кокаляне, община Столична, област София, ул. „Искър” № 4;
5. гр. Пловдив, ул. „Благовест” № 14;
6. гр. Поморие, област Бургас, ул. „Захари Стоянов” № 2;
7. гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 20;
8. гр. Стрелча, област Пазарджик, пл. „Оборище” № 8;
9. гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” № 99.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Белене, област Плевен, ул. „Кирил и Методий” № 49;
2. гр. Бургас, ул. „Демокрация” № 82, вх. Б, партер;
3. с. Мещица, община Перник, област Перник, ул. „Георги Димитров” № 53;
4. гр. София, ул. „Стефан Стамболов” № 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.
5.5.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2653/07.01.13/,/вх. № И-2653/21.12.12г./
На 21.12.2012 г. с вх. № И-2653, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 4 /четири/ броя и откриване на 1 /един/
брой букмейкърски пункт.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2540/28.12.2012 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
„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 броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Дружба 1”, бл. 164;
2. гр. Хасково, магазин № 6, п. II, кв. 253, ул. „Стара планина”;
3. гр. София, ул. „Владимир Минков – Лотко” № 5;
4. гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 421.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
1. гр. София, ул. „Добринова скала” № 42.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.6.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2651/15.01.13/,/вх. № И2651/21.12.12г./
На 21.12.2012 г. с вх. № И-2651, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни
състезания, изразяваща се в закриване на 3 /три/ броя и откриване на 1 /един/ брой
букмейкърски пункт.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2580/14.01.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
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 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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Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: София, р-н „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов
Найденов, Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова управители, най-малко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които
Дружественият договор предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със
залагания върху резултати от спортни състезания, както следва:
І. Да прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. с. Айдемир, община Силистра, област Силистра, ул. „София” № 6;
2. гр. Асеновград, област Пловдив, ул. „Шести януари” № 1А;
3. гр. Правец, Софийска област, ул. „Възраждане” № 8.
ІІ. Да разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следния пункт:
1. гр. Бургас, ул. „Демокрация” № 82, вх. Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. За игри със залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2608/07.01.13/,/вх. № И-2608/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2608, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 9 /девет/ броя и откриване на 4 /четири/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2540/28.12.2012 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
„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 броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ж.к. „Еленово” 2, УПИ VI, кв. 10;
2. гр. Бургас, ул. „Индустриална” № 33;
3. гр. Долни Чифлик, област Варна, УПИ XI, кв. 48;
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4. с. Кокаляне, община Столична, област София, ул. „Искър” № 4;
5. гр. Пловдив, ул. „Благовест” № 14;
6. гр. Поморие, област Бургас, ул. „Захари Стоянов” № 2;
7. гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 20;
8. гр. Стрелча, област Пазарджик, пл. „Оборище” № 8;
9. гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” № 99.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Белене, област Плевен, ул. „Кирил и Методий” № 49;
2. гр. Бургас, ул. „Демокрация” № 82, вх. Б, партер;
3. с. Мещица, община Перник, област Перник, ул. „Георги Димитров” № 53;
4. гр. София, ул. „Стефан Стамболов” № 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.
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2654/07.01.13/,/вх. № И-2654/21.12.12г./
На 21.12.2012 г. с вх. № И-2654, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 4 /четири/ броя и откриване на 1 /един/ брой
букмейкърски пункт.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2540/28.12.2012 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
„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 броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, ж.к. „Дружба 1”, бл. 164;
2. гр. Хасково, магазин № 6, п. II, кв. 253, ул. „Стара планина”;
3. гр. София, ул. „Владимир Минков – Лотко” № 5;
4. гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 421.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
1. гр. София, ул. „Добринова скала” № 42.
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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.
ПО ДВАНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване
на задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри и
за утвърждаване на образци на удостоверителни знаци /чипове и талон/:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-10/10.01.13/,/вх. № И10/08.01.13г./
На 08.01.2013 г. с вх. № И-10, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 9 и чл. 32 от Закона
за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за
утвърждаване на задължителен образец на удостоверителен знак /чип/ за участие в
хазартни игри на игрални маси /по издадено на организатора Удостоверение за издаден
лиценз № И-2626/27.12.2012 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. 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577,
представлявано от изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и
Бора Ефендиоглу, от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно,
1 /един/ брой задължителен образец на удостоверителен знак /чип/ за участие в хазартни
игри на игрални маси в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
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.„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-41/15.01.13/,/вх. № И41/11.01.13г./
На 11.01.2013 г. с вх. № И-41, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3, е подадено писмено искане от „ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” 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, район „Средец”,
ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, казино „Рила” /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2416/04.12.2012 г./.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”,
ЕИК: 822116061, представлявано от Красимир Любенов Томов – управител,
представените за игрално казино с адрес: гр. София, район „Средец”, ул. „Калоян” № 6,
хотел „Рила”, казино „Рила”, Задължителни игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи следната промяна:
В чл. 190 се добявя нова игра „КИТАЙСКИ ПОКЕР” в казино „Рила”, която е
разновидност на играта „Покер”. В играта на 1 /една/ маса могат да участват минимум
2 /двама/ и максимумум 4 /четири/ играча. Играчите играят един срещу друг, а казиното
взима комисионна за обслужването им. Комисионната се определя като сума за
обслужване на час. За провеждане на играта се използва колода с 52 карти, от които
крупието под контрола на инспектор маса раздава на всеки играч по пет карти „закрити”
(обърнати с лицето надолу). Играчите печелят или губят залози помежду си чрез точкова
система. Преди началото на играта се уточнява каква е паричната равностойност на една
точка.
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 игри с игрални автомати:
2.1.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-2606/07.01.13/,/вх. № И2606/14.12.12г./
На 14.12.2012 г. с вх. № И-2606, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД, гр. София, за 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. „Красно село”, бл. 208 Б. /по Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2211/30.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
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Да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от
Галин Тотьов Василев – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б, изразяващи се в:
1. Нови бонус игри:
- Първа бонус игра.
- Втора бонус игра.
- Трета бонус игра.
- Четвърта бонус игра.
Паричните премии са за сметка на организатора.
2. 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.
2.2.„МИЛЕНИУМ - МВ”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2627/14.01.13/,/вх. № И2627/17.12.12г./
На 17.12.2012 г. с вх. № И-2627, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МИЛЕНИУММВ” ООД, гр. Димитровград, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2421/06.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, 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:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„МИЛЕНИУМ-МВ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград,
област Хасково, бул. „България” № 1, ЕИК: 126649840, представлявано от Митко
Стоянов Желязков – управител, и Валентин Желязков Кузев - управител, заедно и
поотделно, в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково,
бул. „България” № 1, изразяващи се в:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- JOPPY тип JP-Pro, идентификационен номер JP 00038.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- JOPPY тип Multi Jackpot System, идентификационен номер JP–MS079.
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3. 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.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

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

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

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

Идентифик.
номер
JP 070801-052
JP 101102-023
JP 070928-017
CBJS 05228
07553
JP–MS079
007-04060
JP 00038

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
020
022
011
024
028
057

Процент на
отчисление
1.0
1.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-12/14.01.13/,/вх. № И-12/08.01.13г./
На 08.01.2013 г. с вх. № И-12, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за
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 „Лозенец”,
бул. „Христо Смирненски” № 78 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2549/27.12.2012 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 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 „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от
Митко Цветанов Тодоров – управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78, изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри.
2. Въвеждане на месечна 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
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Против - няма.
2.4.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-13/14.01.13/,/вх. № И-13/08.01.13г./
На 08.01.2013 г. с вх. № И-13, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр. София, за 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 „Подуяне”, ул. „Макгахан” - пазара /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2548/27.12.2012 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 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 „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от
Митко Цветанов Тодоров – управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” - пазара, изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри.
2. Въвеждане на месечна 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.
2.5.„ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-16/14.01.13/,/вх. № И-16/08.01.13г./
На 08.01.2013 г. с вх. № И-16, 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 „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за 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 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2554/27.12.2012 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 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 „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано от
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Митко Цветанов Тодоров - управител, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133, включващи следните промени:
1. Промени в бонус игри:
1.1. В чл. 23, ал. 5 се променя броят на досега получаваните картончета при
бонификацията „Change Points” – вместо досегашното 1 картонче, отсега нататък се
регламентират различен брой картончета в зависимост от натрупаните точки и вида на
картата.
1.2. В чл. 26, ал. 1 се променя условието за получаване на картончета, като
картонче ще се получава при натрупани 250 точки, а в зависимост от датата, клиентът
може да участва в месечната бонус игра за настоящия месец, като получава по едно
картонче при определени условия.
1.3. В чл. 27, ал. 2 се регламентира процедурата за теглене на картончетата.
1.4. В чл. 28 се регламентират нови тегления и нови премии в ежедневни и
седмична бонус игри, като за цялата седмица общият награден фонд е в размер на 2 800
лева, които се теглят и раздават в 14 тегления.
1.5. В чл. 29 се променят часовете при бонуса „Бързи пари”.
1.6. В чл. 30 се добавя нова ал. 4 при VIP бонус игра.
1.7. Създава се нов чл. 31 с 4 алинеи, регламентиращ нова месечна бонус игра,
която ще се провежда на 15-то число на месеца в 02.00 часа.
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.
2.6.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-17/14.01.13/,/вх. № И-17/08.01.13г./
На 08.01.2013 г. с вх. № И-17, 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 „БЕЛФАСТ” ООД,
гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2550/27.12.2012 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 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 „БЕЛФАСТ” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район ”Лозенец”, ул. ”Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от
Георги Методиев Карабельов – управител, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А, включващи следните промени:
1. Промени в бонус игри:
1.1. В чл. 23, ал. 5 се променя броят на досега получаваните картончета при
бонификацията „Change Points” – вместо досегашното 1 картонче, отсега нататък се
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регламентират различен брой картончета в зависимост от натрупаните точки и вида на
картата.
1.2. В чл. 26, ал. 1 се променя условието за получаване на картончета, като
картонче ще се получава при натрупани 250 точки, а в зависимост от датата, клиентът
може да участва в месечната бонус игра за настоящия месец, като получава по едно
картонче при определени условия.
1.3. В чл. 27, ал. 2 се регламентира процедурата за теглене на картончетата.
1.4. В чл. 28 се регламентират нови тегления и нови премии в ежедневни и
седмична бонус игри, като за цялата седмица общият награден фонд е в размер на 2 450
лева, които се теглят и раздават в 7 тегления.
1.5. В чл. 29 се променят часовете при бонуса „Бързи пари”.
1.6. В чл. 30 се добавя нова ал. 4 при VIP бонус игра.
1.7. Създава се нов чл. 31 с 4 алинеи, регламентиращ нова месечна бонус игра,
която ще се провежда на 15-то число на месеца в 02.00 часа.
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.
2.7.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-18/15.01.13/,/вх. № И18/08.01.13г./
На 08.01.2013 г. с вх. № И-18, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София, за
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 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2553/27.12.2012 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 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 „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131004720, представлявано от
Георги Методиев Карабельов – управител, 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, изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри.
2. Въвеждане на нова месечна 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
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За - 4
Против - няма.
2.8.„ГЕЙМ - 4”АД, гр. София /изх. № П-19/15.01.13/,/вх. № И-19/08.01.13г./
На 08.01.2013 г. с вх. № И-19, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44 /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2551/27.12.2012 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 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 „ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги
Методиев Карабельов – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Преслав” № 44, изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри.
2. Въвеждане на месечна 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.
2.9.„ГЕЙМ - 4”АД, гр. София /изх. № П-20/15.01.13/,/вх. № И-20/08.01.13г./
На 08.01.2013 г. с вх. № И-20, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за 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 Иигнатий” № 4
/по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2552/27.12.2012 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 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 „ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги
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Методиев Карабельов – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Дякон Иигнатий” № 4, изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри.
2. Въвеждане на месечна 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.
2.10.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-21/15.01.13/,/вх. № И21/08.01.13г./
На 08.01.2013 г. с вх. № И-21, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за 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 „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД
/по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2524/27.12.2012 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 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 „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, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„ХЕМУСХОТЕЛС” АД, изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри.
2. Въвеждане на месечна бонус игра.
3. 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.
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.
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2.11.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-27/15.01.13/,/вх. № И27/10.01.13г./
На 10.01.2013 г. с вх. № И-27, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян,
област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2567/27.12.2012 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 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7, изразяващи
се в:
1. Промени в бонус игри.
2. Въвеждане на месечна 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.
2.12.„КАРИНА”ООД, гр. София /изх. № П-29/15.01.13/,/вх. № И-29/10.01.13г./
На 10.01.2013 г. с вх. № И-29, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „КАРИНА” ООД, гр. София, за
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 „Изгрев”,
бул. „Цариградско шосе ”, подлез „Студентски общежития”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2531/08.01.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 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
„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, в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, подлез „Студентски
общежития”, изразяващи се в:
1. Деинсталиране на 1 брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP070705-027, като натрупаните до
момента отчисления ще бъдат разпределени чрез допълнителна бонус игра, по реда на
раздел VІ.
2. В чл. 17 се записва нов брой системи за формиране на премия джакпот – 5.
3. Промяна на броя на взаимно свързаните автомати към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP050823-001 - /от 24 на 29/.
4. В чл. 30, ал. 1 се добавят думите „и специална бонус премия Цифромания”.
5. Създава се нов член 33 с четири алинеи, регламентиращ специалната бонус
промоция „Цифромания”.
Всички премии са за сметка на организатора.
6. Създава се нов Раздел VІ, регламентиращ правилата за разпределяне на
натрупаните отчисления от подлежащата на деинсталиране система за формиране на
премия джакпот BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP070705-027.
7. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

JP 005
JP 041201-013
JP 080404-056
JP 050823-001
CBJS 07672

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

Процент на
отчисления
1.0
1.0
1.0
2.0
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.
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П47/15.01.13/,/вх. № И-47/14.01.13г./
На 14.01.2013 г. с вх. № И-47, 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 Държавна комисия по хазарта за
утвърждаване на промени в Задължителни правила за организиране и провеждане на
хазартна тото игра „ТОТО 2”, с включени разновидности „5 от 35”, „6 от 42” и „6 от 49”,
Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на играта, Задължителни технически изисквания към системите за контрол
върху играта и за утвърждаване на образци на удостоверителни знаци за участие в
играта /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2496/15.12.2012 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. 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, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28,
ЕИК по БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов –
изпълнителен директор, промени в Задължителни правила за организиране и
провеждане на хазартна тото игра „ТОТО 2”, с включени разновидности „5 от 35”,
„6 от 42” и „6 от 49”, Задължителни правила за организация на работата и финансовия
контрол при провеждане на играта, Задължителни технически изисквания към системите
за контрол върху играта и да утвърди образци на удостоверителни знаци 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.
4. За лото игри/ утвърждаване на образец на талон:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2460/15.01.13/,/вх. № И-2460/28.11.12г./
На 28.11.2012 г. с вх. № И-2460, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11,
чл. 32 и чл. 38, ал. 1 - 3 от ЗХ, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” и утвърждаване на
1 /един/ брой образец на талон за участие в играта.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2540/28.12.2012 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. 3, т. 9 и т. 11 и чл. 38, ал. 1- 3 от
Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз 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, изразяваща се във вписване на разновидност „ПОКЕР ШАНС” на
хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС”.
II. Да утвърди на „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, промяна в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС”,
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изразяваща се във включване на разновидност „ПОКЕР ШАНС” на хазартна лото игра
„ЛОТО ШАНС”.
III. Да утвърди 1 /един/ брой образец на талон за участие в разновидност „ПОКЕР
ШАНС” на хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За игри със залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П46/15.01.13/,/вх. № И-46/14.01.13г./
На 14.01.2013 г. с вх. № И-46, 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 Държавна комисия по хазарта за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1”, с включени разновидности „10 от 10”, „12 тип 1х2” и „13 срещи”,
Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на игрите, Задължителни технически изисквания към системите за контрол
върху игрите и за утвърждаване на образци на удостоверителни знаци за участие в
игрите /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2497/15.12.2012 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. 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, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28,
ЕИК по БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов –
изпълнителен директор, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на игри със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, с включени разновидности „10 от 10”, „12 тип 1х2” и
„13 срещи”, Задължителни правила за организация на работата и финансовия контрол
при провеждане на игрите, Задължителни технически изисквания към системите за
контрол върху игрите и да утвърди образци на удостоверителни знаци за участие в
игрите
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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ПО ТРИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разни.
1. Докладна записка изх. № И-2480/15.01.2013 г. във връзка с искане от „МИЛАРА
ПЛЕЙ” ЕООД, гр. Добрич с вх. № И-2480/03.12.2012 г. на ДКХ.
На 03.12.2012 г. с вх. № И-2480, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 4 от Закона за хазарта /ЗХ/, е подадено писмено искане от „МИЛАРА ПЛЕЙ”
EООД, гр. Добрич, за одобряване на промени в обстоятелствата, вписани в издадени
лицензи за организиране на хазартни игри с игрални автомати. Искането е за вписване
на промени в дадени на организатора Разрешения № И-486/02.04.2012 г. и № И1638/23.07.2012 г. на ДКХ.
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. В хода на проверката и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, с
писмо изх. № И-2480/06.12.2012 г. на ДКХ от „МИЛАРА ПЛЕЙ” EООД е изискано
представянето на допълнителни документи. Писмото е получено на 11.12.2012 г.
С придружително писмо с вх. № И-2480/04.01.2013 г. в рамките на
законоустановения 30-дневен срок, в ДКХ са внесени част от изисканите допълнителни
документи.
Във връзка с това обстоятелство с докладна записка изх. №И-2480/15.01.2013 г.
председателят на ДКХ докладва на членовете на Комисията за постъпила молба с №
И-2480/04.01.2013 г. С молбата искателят моли за удължаване на срока за предоставяне
на документ по подаденото искане - легализиран превод на свидетелство за съдимост на
г-н Ласло Жирош /едноличен собственик на капитала на дружеството/ от Дирекция
„Консулски отношения” към МВнР. Документът е изискуем на основание чл. 19, ал. 2 от
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях.
След като членовете на ДКХ прецениха и обсъдиха гореизложената фактическа
обстановка, те приеха, че в случая следва да се удължи срока за представяне на
документи по искането с цел „МИЛАРА ПЛЕЙ” EООД да се снабди с легализирания
превод на свидетелството за съдимост от дирекция „Консулски отношения” към МВнР.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изречение второ от Закона
за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Продължава с 30 дни срока за представяне на допълнителна информация по
искане с вх. № И-2480/03.12.2012 г., подадено в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта от „МИЛАРА ПЛЕЙ” EООД, гр. Добрич,
ЕИК: 201302021, представлявано от Герман Димитров Германов – управител, за
одобряване на промени в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране
на хазартни игри с игрални автомати.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател:
/Калоян Кръстев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/
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