РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№3
София, 21.02.2013 г.
Днес, 21 февруари 2013 г. се проведе заседание на Държавната комисия по
хазарта с участието на г-н Калоян Кръстев – председател, Васил Панов, 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 - Разглеждане на предложение за времено отнемане на издаден
лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.„ИРИС-1” ЕООД, гр. Карнобат /изх. № П-1752/18.02.2013 г./
ВТОРИ РАЗДЕЛ - Утвърждаване на одобрени от Българския институт по
метрология типове на игрално оборудване, които могат да се произвеждат и внасят,
за да се експлоатират в страната /изх. № П-199/20.02.13 г./
ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ФЕНИКС-2004”ЕООД, гр. Сливен /изх. № П-112/19.02.13/,/вх. № И-112/23.01.13г./
1.2.„Е.Г.- КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-191/19.02.13/,/вх. № И-191/05.02.13г./
2. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
2.1.„АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ”АД, гр. София /изх. № П-209/19.02.13/,/вх. № И209/05.02.13г./
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в състава на управителни органи:
1. За игри в игрално казино:
1.1„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-161/20.02.13/,/вх. № И161/28.01.13г./
2. За производство и разпространение, за внос и разпространение и за сервиз и
поддръжка на игрални съоръжения за хазартни игри:
2.1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ”АД, гр. София /изх. № П-2641/15.02.13/,/вх. № И2641/20.12.12г./
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ПЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-33/19.02.13/,/вх. № И-33/11.01.13г./
ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.„АЛФА ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ”ООД, гр. София /изх. № П-175/20.02.13/,/вх. № И175/30.01.13г./
СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени
лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-81/20.02.13/,/вх. № И81/18.01.13г./
1.2.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-129/19.02.13/,/вх. № И129/24.01.13г./
1.3.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-111/19.02.13/,/вх. № И-111/23.01.13г./
1.4.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-167/20.02.13/,/вх. №
И-167/29.01.13г./
1.5.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-130/20.02.13/,/вх. № И-130/24.01.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-25/20.02.13/,/вх. № И25/10.01.13г./
2.2.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-43/15.02.13/,/вх. № И43/14.01.13г./
2.3.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-44/15.02.13/,/вх. № И44/14.01.13г./
2.4.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-163/20.02.13/,/вх. № И163/29.01.13г./
2.5.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-183/20.02.13/,/вх. № И183/01.02.13г./
2.6.„ПАЛМС ЛЮЛИН”ООД, гр. София /изх. № П-210/19.02.13/,/вх. № И-210/05.02.13г./
2.7.„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-93/19.02.13/,/вх. № И93/22.01.13г./
2.8.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-104/19.02.13/,/вх. № И104/23.01.13г./
2.9.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-136/20.02.13/,/вх. № И136/25.01.13г./
2.10.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-137/20.02.13/,/вх. № И137/25.01.13г./
2.11.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-128/19.02.13/,/вх. № И-128/24.01.13г./
2.12.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-131/19.02.13/,/вх. № И-131/25.01.13г./
2.13.„КАЗИНО ПЕРЛА - 3”ООД, гр. София /изх. № П-105/19.02.13/,/вх. № И105/23.01.13г./
2.14.„КАЗИНО БУДА”ЕООД, гр. София /изх. № П-132/19.02.13/,/вх. № И-132/25.01.13г./
2.15.„МИЛИОН КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-133/19.02.13/,/вх. № И133/25.01.13г./
2.16.„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-134/19.02.13/,/вх. № И-134/25.01.13г./
2.17.„КАЗИНО МИРАЖ”ООД, гр. София /изх. № П-135/20.02.13/,/вх. № И135/25.01.13г./
2.18.„УИН БЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-144/20.02.13/,/вх. № И-144/25.01.13г./
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2.19.„УИН БЕТ-2”ООД, гр. София /изх. № П-139/15.02.13/,/вх. № И-139/25.01.13г./
2.20.„УИН БЕТ-3”ООД, гр. София /изх. № П-138/20.02.13/,/вх. № И-138/25.01.13г./
2.21.„КАЗИНО КИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-143/15.02.13/,/вх. № И-143/25.01.13г./
2.22.ЕТ„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-118/19.02.13/,/вх. №
И-118/23.01.13г./
2.23.ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-119/19.02.13/,/вх. № И119/23.01.13г./
2.24.„ЛОТОС 93”ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-127/15.02.13/,/вх. № И127/24.01.13г./
2.25.„ДРАГОШИН”ООД, гр. Исперих /изх. № П-140/20.02.13/,/вх. № И-140/25.01.13г./
2.26.„МАКАО”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-141/20.02.13/,/вх. № И-141/25.01.13г./
2.27.„ПЛАНЕТ ТУР”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-148/15.02.13/,/вх. № И-148/28.01.13г./
2.28.„ДЖОКЕР КЛУБ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-149/15.02.13/,/вх. № И-149/28.01.13г./
2.29.„ДЖОКЕР КЛУБ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-150/20.02.13/,/вх. № И-150/28.01.13г./
2.30.ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС”, гр. Русе /изх. № П-151/20.02.13/,/вх. № И151/28.01.13г./
2.31.ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС”, гр. Русе /изх. № П-152/15.02.13/,/вх. № И152/28.01.13г./
2.32.ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС”, гр. Русе /изх. № П-153/19.02.13/,/вх. № И153/28.01.13г./
2.33.ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС”, гр. Русе /изх. № П-154/19.02.13/,/вх. № И154/28.01.13г./
2.34.„АНТОЛА”ООД, гр. Варна /изх. № П-155/20.02.13/,/вх. № И-155/28.01.13г./
2.35.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-168/20.02.13/,/вх. № И168/30.01.13г./
2.36.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-169/20.02.13/,/вх. № И169/30.01.13г./
2.37.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-170/20.02.13/,/вх. № И170/30.01.13г./
2.38.ЕТ„ГИНТЕКС-ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово /изх. № П-172/20.02.13/,/вх. № И172/30.01.13г./
2.39.ЕТ„ГИНТЕКС-ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово /изх. № П-173/20.02.13/,/вх. № И173/30.01.13г./
2.40.„НАВИ”ООД, гр. София /изх. № П-176/20.02.13/,/вх. № И-176/30.01.13г./
2.41.„ЕВРО-ГЕЙМС”ООД, гр. Благоевград /изх. № П-177/19.02.13/,/вх. № И177/31.01.13г./
2.42.„ПИРИНСТИЛ”ЕООД, гр. Благоевград /изх. № П-178/20.02.13/,/вх. № И178/31.01.13г./
2.43.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-188/19.02.13/,/вх. № И-188/05.02.13г./
2.44.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-189/19.02.13/,/вх. № И-189/05.02.13г./
2.45.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-201/19.02.13/,/вх. № И-201/05.02.13г./
2.46.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-203/20.02.13/,/вх. № И-203/05.02.13г./
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
261/20.02.13/,/вх. № И-261/13.02.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-

4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-38/19.02.13/,/вх. № И-38/11.01.13г./
4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-145/20.02.13/,/вх. № И-145/25.01.13г./
4.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-185/19.02.13/,/вх. № И-185/01.02.13г./
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5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-39/19.02.13/,/вх. № И-39/11.01.13г./
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-147/20.02.13/,/вх. № И-147/25.01.13г./
5.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-186/19.02.13/,/вх. № И-186/01.02.13г./
5.4.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-182/19.02.13/,/вх. № И-182/01.02.13г./
5.5.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П260/20.02.13/,/вх. № И-260/13.02.13г./
6. За залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-40/19.02.13/,/вх. № И-40/11.01.13г./
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-146/20.02.13/,/вх. № И-146/25.01.13г./
6.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-187/19.02.13/,/вх. № И-187/01.02.13г./
ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри и за
утвърждаване на удостоверителни знаци:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П160/20.02.13/,/вх. № И-160/28.01.13г./
1.2.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П166/20.02.13/,/вх. № И-166/29.01.13г./
1.3.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-214/19.02.13/,/вх. № И-214/06.02.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-74/15.02.13/,/вх. № И74/18.01.13г./
2.2.ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-75/19.02.13/,/вх. № И75/18.01.13г./
2.3.„МАКАО 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-156/20.02.13/,/вх. № И-156/28.01.13г./
2.4.ЕТ„МОРАМЕКС-ТОМА МАРЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-174/20.02.13/,/вх. № И174/30.01.13г./
2.5.„АЛТОНИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-179/20.02.13/,/вх. № И-179/31.01.13г./
2.6.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-190/19.02.13/,/вх. № И-190/05.02.13г./
2.7.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-197/19.02.13/,/вх. № И-197/05.02.13г./
2.8.„ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-193/19.02.13/,/вх. № И-193/05.02.13г./
2.9.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-194/19.02.13/,/вх. № И194/05.02.13г./
2.10.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-195/19.02.13/,/вх. № И-195/05.02.13г./
2.11.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-196/19.02.13/,/вх. № И196/05.02.13г./
2.12.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-198/20.02.13/,/вх. № И-198/05.02.13г./
2.13.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-211/19.02.13/,/вх. № И211/06.02.13г./
ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. Предложение /изх. № П-421/20.02.2013 г./ за поправка на очевидна фактическа грешка
в предложение изх. № П-692/27.06.2012 г. за утвърждаване на списък на одобрените от
БИМ типове и модификации на игрални автомати и други игрални съоръжения, които
могат да се произвеждат, внасят и експлоатират в страната.
ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разни.
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ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на предложение за времено отнемане на
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.„ИРИС-1” ЕООД, гр. Карнобат /изх. № П-1752/18.02.2013 г./
На 10.01.2013 г., на основание Заповеди № П-534/01.11.2012 г. и №
П-689/28.12.2012 г. на председателя на Държавната комиссия по хазарта (ДКХ), е
извършена документална проверка по спазване на изискванията на чл. 9, ал. 5 от Закона
за хазарта (ЗХ) на „ИРИС-1” ЕООД, гр. Карнобат с ЕИК: 102881990. Дружеството
организира хазартни игри с игрални автомати с дадено Разрешение № И-1752/31.10.2011
г. от ДКХ в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, бул. „България” № 1.
С писмо изх. № П-534/09.11.2012 г., ДКХ е изискала информация от
Националната агенция за приходите (НАП), относно декларирания дължим и внесен
данък по чл. 244, т. 1 от ЗКПО за второ и трето тримесечия на 2012 г. от
„ИРИС-1” ЕООД.
В отговор е получено писмо с изх. № 37-00-162/16.11.2012 г. на НАП с вх. №
П-534/03.12.2012 г. на ДКХ, в което е посочено, че „ИРИС-1” ЕООД е декларирало:
1. За второ тримесечие на 2012 г. дължим данък в размер 7 000 лв., от които е
внесло на 16.07.2012 г. сума в размер на 500 лв., в резултат на което към 27.11.2012 г.
дължи 6 500 лв.
2. За трето тримесечие на 2012 г. дължим данък в размер 7 000 лв., от които е
внесло на 15.10.2012 г. сума в размер на 500 лв., в резултат на което към 27.11.2012 г.
дължи 6 500 лв.
3. Общо задължения на „ИРИС-1” ЕООД за второ и трето тримесечия на 2012 г. в
размер на 13 000 лв.
В хода на проверката е установено, че в игралната зала се използва игрално
оборудване /игрални автомати/, вписано в Разрешение № И-1752/31.10.2011 г. на ДКХ,
без да е внесен дължимият данък по ЗКПО, за което е съставен АУАН № 006/28.01.2013
г. за нарушение на разпоредбата чл. 9, ал. 5 от ЗХ.
От събраните в административнонаказателната преписка документи е установено,
че „ИРИС-1” ЕООД е нарушило разпоредбата на чл. 9, ал. 5 от ЗХ, като в периода от
02.07.2012 г. до 30.09.2012 г. е използвало игрално оборудване /игрални автомати/, за
което не е внесен дължимият данък по ЗКПО.
На проведеното на 21.02.2013 г. заседание членовете на ДКХ пристъпиха към
разглеждане на внесеното на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ от председателя на ДКХ
предложение изх. № П-1752/18.02.2013 г. за вземане на решение, с което на основание
чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 9 от ЗХ, да бъде временно отнето за срок от три месеца
дадено от ДКХ Разрешение № И-1752/31.10.2011 г. на „ИРИС-1” ЕООД за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас,
бул. „България” № 1. Предложението е мотивирано на основание разпоредбата на чл. 85,
ал. 1, т. 9 от ЗХ, съгласно която Комисията прилага принудителна административна
мярка – отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз за организиране на
хазартни игри, когато се използва игрално оборудване, за което не е внесен дължимият
данък, както е в настоящата хипотеза.
Предвид гореизложеното и с оглед обстоятелството, че „ИРИС-1” ЕООД е
организирало хазартни игри като е използвало игрално оборудване, за което не е внесен
дължимият данък, председателят на ДКХ е предложил на Комисията временно да отнеме
Разрешение № И-1752/31.10.2011 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала.
След като разгледа направеното от председателя на ДКХ предложение Комисията
прецени, че с цел изясняване на фактите и обстоятелства от значение за случая е
необходимо на основание чл. 35 във връзка с чл. 26 от Административнопроцесуалния
кодекс /АПК/ да се предостави възможност на „ИРИС-1” ЕООД да изложи писмено
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своите обяснения и възражения по мотивите към предложението за временно отнемане
на даденото разрешение, както и да представи писмени доказателства, че е внесен
дължимия данък по ЗКПО за използваното игрално оборудване в игрална зала с адрес:
гр. Карнобат, област Бургас, бул. „България” № 1 за периода от 02.07.2012 г. до
30.09.2012 г.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 1, т. 9 и
§ 7, ал. 1 от ПЗР на Закона за хазарта във връзка с чл. 35 и чл. 26 от
Административнопроцесуалния кодекс, Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
1. Открива производство за временно отнемане за срок от три месеца на дадено от
ДКХ Разрешение № И-1752/31.10.2011 г. на „ИРИС-1” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Карнобат, област Бургас, ул. „Ганчо Хардалов” № 61, ЕИК: 102881990,
представлявано от управителя Николай Атанасов Атанасов, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас,
бул. „България” № 1.
2. Възлага на Дирекция „Лицензи, игрално и комуникационно оборудване,
информационни системи и анализи” в ДКХ да уведоми писмено „ИРИС-1” ЕООД за
откритото производство и за мотивите към предложение изх. № П-1752/18.02.2013 г. за
временно отнемане на даденото разрешение. Предоставя възможност на
„ИРИС-1” ЕООД в 7 /седем/ дневен срок от получаване на писмото за уведомяване, да
изложи писмено своите обяснения и възражения по мотивите за временно отнемане за
срок от три месеца на Разрешение № И-1752/31.10.2011 г., както и да представи писмени
доказателства за внасянето на дължимия данък по ЗКПО за използваното игрално
оборудване в игрална зала с адрес гр. Карнобат, област Бургас, бул. „България” № 1 за
периода от 02.07.2012 г. до 30.09.2012 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ВТОРИ РАЗДЕЛ - Утвърждаване на одобрени от Българския институт по
метрология типове на игрално оборудване, които могат да се произвеждат и внасят,
за да се експлоатират в страната /изх. № П-199/20.02.13 г./
До 18.02.2013 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 игрални съоръжения във връзка с § 4а от
Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за хазарта, в ДКХ са получени
2 /два/ броя удостоверения за одобрени от Българския институт за метрология (БИМ)
типове на игрално оборудване.
Поради това и на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ във връзка с § 4а от ПЗР на
ЗХ, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да утвърди
одобрените до 18.02.2013 г. от БИМ 2 /два/ броя удостоверения за одобрени типове на
игрално оборудване, които могат да се произвежда и внася, за да се експлоатират в
страната, както следва:
ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
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№
по ред

1.

Удостоверение № /
дата на
издаване
ИА 2267
14.02.2013

Наименование

Тип / версия

Вид

e-bingo

Redfowl 2

Реализира игра по правилата
на класическо „Бинго”, но с
виртуални талони. Състои се
от централен модул,
централен сървър за
управление с касови модули
и от терминали.

Производител/
вносител/номер
на разрешение

Заявител

"Редфул Инженеринг"
ООД
№ И-1736/31.10.11 г.

"Редфул
Инженеринг"
ООД

ГЕНЕРАТОР НА СЛУЧАЙНИ ЧИСЛА:
№
по ред

1.

Удостоверение № /
дата на
издаване
ТЛ 021
07.02.2013

Наименование
Съоръжение за
определяне на
печеливши числа,
комбинации,
номера, изградено
на основата на
генератор на
случайни числа

Тип / версия

Вид

ERG

Компютърна система на
която е инсталиран
софтуерен продукт,
разработен за целите на
генериране/определяне на
печеливши числа и
комбинации. Генерирането
може да се извърши в
автоматичен или в ръчен
режим, по различни
начини.

Производител/
вносител/номер
на разрешение
"И-КАРД" ООД
№ И-1437/03.07.12 г.
.

Заявител
"И-КАРД" ООД

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ във връзка с § 4а ПЗР от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
утвърждава одобрените до 18.02.2013 г. от БИМ 2 /два/ броя удостоверения за одобрени
типове на игрално оборудване, които могат да се произвежда и внася, за да се
експлоатира в страната по изготвено предложение с изх. № П-199/20.02.2013 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ФЕНИКС-2004”ЕООД, гр. Сливен /изх. № П-112/19.02.13/,/вх. № И112/23.01.13г./
На 23.01.2013 г. с вх. № И-112, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 4 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен, за
промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промяна в дадени на организатора Разрешения с №
И-1292/06.06.2012 г. и № И-1293/06.06.2012 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
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извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „ФЕНИКС-2004” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1, ап. 7,
ЕИК: 119622921, представлявано от Жечко Колев Дончев - управител, изразяваща се в
промяна в собствеността на дружеството /на 17.01.2012 г. е заличен като съдружник в
дружеството Васко Иванов Михов, в резултат на което дружеството преминава от ООД в
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.
1.2.„Е.Г.-КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-191/19.02.13/,/вх. № И191/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-191, в съответствие с чл. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от ЗХ, е
подадено писмено искане от „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София, за промяна в
обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Искането е за вписване на промяна в обстоятелствата в издадени на организатора
Удостоверения за издадени лицензи № И-1911/24.09.2012 г. и № И-2605/11.01.2013 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. 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 „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов”
№ 14, ЕИК: 131416211, представлявано от Георги Делчев Георгиев и Иван Димитров
Стефанов – управители, заедно и поотделно, изразяваща се в промяна на адреса на
управление на дружеството /На 30.01.2013 г. е извършена промяна на адреса на
управление: от гр. София, район „Витоша”, бул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1 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.
2. За внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
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2.1.„АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ”АД, гр. София /изх. № П-209/19.02.13/,/вх. № И209/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-209, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 4 от ЗХ, е подадено писмено искане от „АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ” АД,
гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз с № И-2519/08.01.2013 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, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаните промени в Търговския регистър на „АВАНГАРД
ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”,
ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 131278842, представлявано от Бисер Ангелов Божанов и Елена
Стоянова Шатерова, заедно, изразяващи се в промени в адреса на управление и съвета на
директорите на дружеството /на 24.01.2013 г. е извършена промяна в адреса на
управление на дружеството - от гр. София, район „Триадица”, ул. „Забърде” № 1 на
гр. София, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, също така като нов член на съвета на
директорите е вписана Добринка Димитрова Маджарова - Бенвенисти, а е заличен като
член на съвета на директорите Благовест Иванов Милянов/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на
вписани промени в състава на управителни органи:
1. За игри в игрално казино:
1.1„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-161/20.02.13/,/вх. № И161/28.01.13г./
На 28.01.2013 г. с вх. № И-161, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 4 от ЗХ, е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, за
промяна в състава на управителния орган.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка чл. 32 и чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
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Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД,
със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от Гюлбин Багджъ –
изпълнителен директор и Муратхан Акташ – изпълнителен директор, изразяваща се в
промяна в Управителния съвет на дружеството /На 15.01.2013 г. като нов член на
Управителния съвет е вписан Ахмет Февзи Атай, с което броят на членовете на УС се
променя от 5 на 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. За производство и разпространение, за внос и разпространение и за сервиз и
поддръжка на игрални съоръжения за хазартни игри:
2.1.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ”АД, гр. София /изх. № П-2641/15.02.13/,/вх. № И2641/20.12.12г./
На 20.12.2012 г. с вх. № И-2641, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 4 от ЗХ, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София, за
промяна в състава на управителния орган.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка чл. 32 и чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 130134141, представлявано от Иван Маринов Цанкарски и
Соня Николаева Николова – членове на съвета на директорите, заедно, изразяваща се в
промяна в съвета на директорите на дружеството /На 06.12.2012 г. като нов член на
съвета на директорите е вписан Атила Торок, а са заличени като членове на съвета на
директорите Чернянски Илона и Мезоши Георги/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ПЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-33/19.02.13/,/вх. № И-33/11.01.13г./
На 11.01.2013 г. с вх. № И-33, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32 от
ЗХ, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз
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за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Надежда”, бул. „Ломско шосе” № 151.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-8/16.01.2013 г. на
председателя на ДКХ г-н Сергей Кацаров е определен за член на Комисията, който да
наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-н Кацаров като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и проучването
по подадените с искането документи е извършена в законоустановените срокове и не са
констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната дейност, както и че
са спазени новите изисквания за издаване на лиценз по ЗХ и че документите отговарят
на изискванията на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.
На основание чл. 26, ал. 4, т. 3 и чл. 5, ал. 1, 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 „ПОЛО 11” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов
Петков - прокурист, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, район „Надежда”, бул. „Ломско шосе”
№ 151.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 82 /осемдесет и два/
броя игрални автомата със 101 /сто и един/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол при
организиране 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 8 /осем/ броя системи за формиране
на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System, CBJS, с идентификационен № CBJS 05016, която
ще отчислява 0,3 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 30 /тридесет/
броя игрални автомати;
- Cat 4 Cash, EGT-JS 31, с идентификационен № 84239, която ще отчислява 4,9 %
от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя игрални автомати;
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP080224-056, която ще отчислява
0,7 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя игрални
автомати;
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP080403-003, която ще отчислява
0,7 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя игрални
автомати;
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- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP030221-005, която ще отчислява
0,7 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални автомати;
- BGJP 60.04, Fusion, с идентификационен № JP121204-013, която ще отчислява
2,01 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три / броя игрални
автомати;
- Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever, с идентификационен № 3000007678,
която ще отчислява 4,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три /
броя игрални автомати. Като мастер сървър за формиране и разпределение на премия
джакпот при тази джакпот система ще бъде използван игрален автомат Atronic, Absolute
Azur Deluxe, с идентификационен № 3000007678;
- Advansys Progressive Jackpot System-Local Controller, с идентификационен №
E118606201000069, която ще отчислява 0,35 % от залозите, направени чрез свързаните в
системата 79 /седемдесет и девет/ броя игрални автомати.
№

Тип, версия

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

Classic Blend Jackpot System, CBJS
Cat 4 Cash, EGT-JS 31
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60.04, Fusion
Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever
Advansys Progressive Jackpot System-Local
Controller

8.

Производител
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
Atronic International GmbH
Advansys d.o.o.

CBJS 05016
84239
JP080224-056
JP080403-003
JP030221-005
JP121204-013
3000007678

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
022
095
003
003
003
052
084

E118606201000069

055

Идент. номер

Процент
на отчисл.
0,3
4,9
0,7
0,7
0,7
2,01
4,0
0,35

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н Борис Димов
Петков – прокурист, г-жа Диана Ангелова Сиракова и г-жа Зорница Валентинова
Крумова, в качеството им на упълномощени представители на г-жа Мариета Георгиева
Цекова – Димитрова – управител на „ПОЛО 11” ЕООД. Представят пълномощни рег. №
№ 304/2013 от 29.01.2013 г., 305/2013 от 29.01.2013 г. и 306/2013 от 29.01.2013 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 ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.„АЛФА ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ”ООД, гр. София /изх. № П-175/20.02.13/,/вх. №
И-175/30.01.13г./
На 30.01.2013 г. с вх. № И-175, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32 от ЗХ, е
подадено писмено искане от „АЛФА ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София, за
издаване на първоначален лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване, за срок от 5 (пет) години.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-57/07.02.2013 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.
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.
На основание чл. 5, ал. 1, т. 6 от ЗХ искателят е доказал предварително направени
инвестиции в размер не по-малък от 600 000 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, чл. 5, ал. 1, т. 6 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да издаде лиценз за срок от 5 /пет/ години на „АЛФА ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131251724, представлявано от Николай
Георгиев Матеев - управител, за производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване в обект с адрес: гр. София, район „Овча купел”, ул. „Любляна” № 46,
корпус Б, ет. 3, офис 306/307.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Веселин
Благовестов Матеев, в качеството му на упълномощени представител на Николай
Георгиев Матеев – управител на „АЛФА ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД. Представя
пълномощно рег. № 5463/19.02.2013 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 писмени искания за промени в издадени
лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-81/20.02.13/,/вх. №
И-81/18.01.13г./
На 18.01.2013 г. с вх. № И-81, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от ЗХ, е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, 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. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2373/26.11.2012 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
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
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I. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от
изпълнителните директори Гюлбин Багджъ и Мехмет Тан, изразяваща се в увеличаване
с 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Гео Милев” № 1.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 14 /четиринадесет/
броя игрални маси и 175 /сто седемдесет и пет/ броя игрални автомата със 182 /сто
осемдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи промяна в размера на касовата наличност –
от 135 000 /сто тридесет и пет хиляди/ евро на 145 000 /сто четиридесет и пет хиляди/
евро.
IІІ. Да утвърди на „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград,
Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
- В приложението за размера на първоначално зареждане на игралните маси в
игралното казино е добавена новата игрална маса като общото зареждане се променя от
130 000 /сто и тридесет хиляди/ евро на 140 000 /сто и четиридесет хиляди/ евро.
- Касовата и банковата наличност за казиното се променя от 135 000 /сто тридесет
и пет хиляди/ евро на 145 000 /сто четиридесет и пет хиляди/ евро.
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.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-129/19.02.13/,/вх. №
И-129/24.01.13г./
На 24.01.2013 г. с вх. № И-129, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 - 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за подмяна на 16 /шестнадесет/ броя игрални автомати, намаляване с 4
/четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2373/26.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3, чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от
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изпълнителните директори Гюлбин Багджъ и Мехмет Тан, изразяващи се в подмяна на
16 /шестнадесет/ броя игрални автомати и намаляване с 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев”
№ 1.
В игралното казино ще бъдат монтирани и експлоатирани 14 /четиринадесет/
броя игрални маси и 171 /сто седемдесет и един/ броя игрални автомати със 178 /сто
седемдесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Xcite Cash Express, Asp Hyperlink, с идентификационен № MYST 0663.
2. Промяна на броя взаимно свързани игрални автомати към система за
формиране на премия джакпот:
- Vega Jackpot System, EGT-JS22, с идентификационен № 84290 - /от 10 на 16/.
ІІІ. След промяната в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BGJP 30-04, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion
WMSP, Money to Burn
Atronic Progressive Link, King Kong Cash
Mystery Jackpot, PR-08
Amatic
Mystery Jackpot, PR-08
Mystery Jackpot, PR-08
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

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

JP070924-123
CBJS 05443
JP110606-133
ACUSCBGA138007
11036552
PR-08 11187765
FU120116-003
PR-08 11187898
PR-08 11187899
84290

Уд-ние за
одобрен
тип
020
022
052
053
054
077
101
077
077
099

Процент
на
отчисл.
4.5
1.0
2.0
1.45
4.3
2.0
1.99
2.0
2.0
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-111/19.02.13/,/вх. № И111/23.01.13г./
На 23.01.2013 г. с вх. № И-111, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от ЗХ, е подадено писмено искане „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив
за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Капитан Райчо”
№ 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2626/27.12.2012 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. 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 и чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3, чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от
изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу
от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, изразяващи се в
подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални маси и 130 /сто и тридесет/ броя игрални автомата със 144 /сто четиридесет и
четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя и подмяна на взаимно свързани игрални автомати към
система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 05446 - /от 28 на 32/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П167/20.02.13/,/вх. № И-167/29.01.13г./
На 29.01.2013 г. с вх. № И-167, 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 „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата
и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к.
„Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2427/10.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано
от Махмут Метин Шахин– управител, Росен Людмилов Солаков– управител и Бирбудак
Юксел – управител, само двама по двама, изразяващи се в подмяна на 10 /десет/ броя
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игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к.
„Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
След промените в игралното казино ще бъдат експлоатирани 6 (шест) броя
игрални маси и 74 (седемдесет и четири) броя игрални автомата с 81 (осемдесет и един)
броя игрални места.
II. Да утвърди на „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София :
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Добавя се чл. 14, ал. 3, който задължава организаторът да упомене минималния
брой участници, притежатели на талони, който е необходим за провеждане на
организираните специални промоции и/или премии.
2. Промени в специални периодични парични премии:
- „MLADOST CHANCE”.
- „MLADOST LUCKY CASH.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 10498;
- Mystery Jackpot, тип PR-08, идентификационен номер 11187890.
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.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-130/20.02.13/,/вх. № И130/24.01.13г./
На 24.01.2013 г. с вх. № И-130, 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 „АНГЛО-БОЛКАН” ООД,
гр. София, за подмянa на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5,
хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2599/27.12.2012 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.
С писмо изх. № И-130/07.02.2013 г. на ДКХ са изискани допълнителни
документи, като с писмо вх. № И-130/13.02.2013 г. на ДКХ са представени документи, с
които предметът на първоначалното искане за подмянa на 5 /пет/ броя игрални автомати
и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри в игрално казино е променен на искане за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ 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 и чл. 69, ал. 1
и 3, чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „АНГЛОБОЛКАН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген управител, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрално казино с
адрес: гр. София, район „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ
ХОТЕЛ БАЛКАН”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 9 /девет/ броя
игрални маси и 59 /петдесет и девет/ броя игрални автомати с 66 /шестдесет и шест/ броя
игрални места.
ІІ. Да утвърди на „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино,
включващи следната промяна:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP070226-030.
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.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-25/20.02.13/,/вх. № И25/10.01.13г./
На 10.01.2013 г. с вх. № И-25, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, увеличаване с 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2319/26.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано от Илия Карамфилов
Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата и увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 47 /четиридесет и
седем/ броя игрални автомата с 54 /петдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” 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. Промени в бонус игра „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.
2.2.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-43/15.02.13/,/вх. № И43/14.01.13г./
На 14.01.2013 г. с вх. № И-43, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаляване с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2240/05.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано от Илия Карамфилов
Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 38 /тридесет и осем/
броя игрални автомата с 45 /четиридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот тип My Playmate Jackpot, идентификационен № 110429-101.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 090527-122.
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- тип My Playmate Jackpot, идентификационен № 110429-101.
4. Промени в допълнителна бонус игра.
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.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-44/15.02.13/,/вх. № И44/14.01.13г./
На 14.01.2013 г. с вх. № И-44, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални
места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места, намаляване с
1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала
с адрес: гр. София, район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2504/06.02.2013 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. 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 и чл. 69 ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано от Ангел Андонов
Ирибозов и Илия Карамфилов Калибрадов, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с
12 /дванадесет/ броя игрални места и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, бул. „Ботевградско шосе” до бл. 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 58 /петдесет и осем/
броя игрални автомата със 70 /седемдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип My Playmate Jackpot, идентификационен номер 110217-101.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип My Playmate Jackpot, идентификационен номер 110217-101.
4. Промени в допълнителна бонус игра
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-163/20.02.13/,/вх. № И163/29.01.13г./
На 29.01.2013 г. с вх. № И-163, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев –
Македончето”, етаж -1, обособена част от „Кафе-театър” на Драматичен театър „Никола
Вапцаров гр. Благоевград”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2239/06.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано от Илия
Карамфилов Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, заедно, изразяващи се в подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги
Измирлиев – Македончето”, етаж -1, обособена част от „Кафе-театър” на Драматичен
театър „Никола Вапцаров гр. Благоевград”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 37 /тридесет и седем/
броя игрални автомата с 42 /четиридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” 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. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот тип
BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен № JP080923-133.
3. Подмяна на игрални автомати и промяна на броя игрални автомати, свързани
към система за формиране на премия джакпот тип My Playmate Jackpot,
идентификационен № JP260510-101.
4. Промени в допълнителна бонус игра.
5. 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.
5.

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

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

Идентификационен номер
JP080923-130
JP080923-131
JP080923-132
CBJS 03555
JP260510-101

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
003
022
076

Процент на
отчисление
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-183/20.02.13/,/вх. № И183/01.02.13г./
На 01.02.2013 г. с вх. № И-183, 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 „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис III” № 2, хотел „Ростов”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2414/07.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Антон
Георгиев Михов и Руди Христов Баков, заедно, изразяващи се в подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис III” № 2, хотел
„Ростов”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 34 /тридесет и четири/
броя игрални автомата с 86 /осемдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” 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. Деинсталиране на 4 /четири/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 031219-036;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 090112-001;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP090611-027;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 08609.
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3. Подмяна на игрален автомат и промяна на броя игрални автомати, свързани
към система за формиране на премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion,
идентификационен № JP 090611-030.
4. Въвежда се специална бонус промоция „Цифромания”.
Всички награди са за сметка на организатора.
5. След промените в игралната зала ще функционира следната система за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

Идентификационен
номер
JP 090611-030

Удостоверение за
одобрен тип ДП
052

Процент на
отчисление
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6.„ПАЛМС ЛЮЛИН”ООД, гр. София /изх. № П-210/19.02.13/,/вх. № И210/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-210, 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 „ПАЛМС ЛЮЛИН” 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, ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 12.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1962/04.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200381877, представлявано от Боян Николов Боянов управител и Александър Владимиров Димитров - управител, заедно, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 12.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 33 /тридесет и три/
броя игрални автомати с 49 /четиридесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПАЛМС ЛЮЛИН” ООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към системa за формиране на премия
джакпот:

23

- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP110509-010.
3. Промени в бонус игри.
4. Нови бонус игри:
- Седмична бонус игра „Treasure Island.
- Специална бонус промоция „Цифромания”.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7.„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-93/19.02.13/,/вх. № И93/22.01.13г./
На 22.01.2013 г. с вх. № И-93, 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 „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. ”Христо
Шишманов” № 53.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1550/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
”Витоша”, ж.к. „Драгалевци”, ул. ”Светулка” № 2, ЕИК: 201375699, представлявано от
Стефан Койчев Стефанов – управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. ”Христо
Шишманов” № 53.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ” ООД, 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 система за формиране на
премия джакпот:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 82752.
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
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-104/19.02.13/,/вх. № И104/23.01.13г./
На 23.01.2013 г. с вх. № И-104, 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 „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2297/05.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 32 /тридесет и два/
броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 70007.
2. Промени в допълнителна бонус игра.
Бонус наградите са за сметка на организатора.
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.
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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2.9.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-136/20.02.13/,/вх. № И136/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-136, 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 „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата, увеличаване с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2330/26.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3, чл. 69, ал. 1
и 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
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев - управител, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата
и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов” № 98.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 69 /шестдесет и девет/
броя игрални автомата с 82 /осемдесет и два/ броя игрални места.
П. Да утвърди на „НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- United Mystery Jackpot System тип EGT-JS23, идентификационен № 85665.
3. Промяна на броя свързани игрални автомати в система за формиране на
премия джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen, тип CASH FEVER, идентификационен
№ 3000004829.
4. Нови бонус игри:
- Допълнителна бонус игра;
- Мистери бонус игра.
Всички 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

Произв. номер

Уд-ние за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисл.

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Atronic Progressive Link Oxygen, CASH FEVER

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

JP 070629-021
JP 070919-011
JP 090121-101
CBJS 70004
3000004829

003
003
003
022
084

1.0
1.0
1.0
1.7
4.6
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6.
7.

Cat4Cash,EGT-JS31
United Mystery Jackpot System тип EGT JS23

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

83721
85665

095
103

5.0
1.7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-137/20.02.13/,/вх. № И137/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-137, 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 „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличаване с 2 /два/ брой
игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2165/01.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев - управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата
и увеличаванес 2 /два/ брой игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски" № 20 А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/ броя
игрални автомата с 52 /петдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- United Mystery Jackpot System тип EGT-JS23, идентификационен № 85717.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

Уд-ние за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисл.

1
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 30-04, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

JP 070813-021
JP100420-10I
CBJS 70006

003
020
022

1.0
4.5
1.7

27

4.
5.

Cat4Cash,EGT-JS31
United Mystery Jackpot System тип EGT JS23

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

83728
85717

095
103

5.0
1.7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-128/19.02.13/,/вх. № И128/24.01.13г./
На 24.01.2013 г. с вх. № И-128, 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 „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2,
хотел „Добруджа”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2527/27.12.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ЕТ. 2, ЕИК: 175382586, представлявано заедно и
поотделно от Данаил Христов Илиев и Борислав Душков Михайлов – управители,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, хотел „Добруджа”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 50 /петдесет/ броя
игрални автомата с 62 /шестдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране 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:
- United Mystery Jackpot System, EGT-JS23, с идентификационен № 85678.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

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

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

CBJS 10433
JP101211-101
JP101211-102
84350

Уд-ние за
одобрен тип ДП
022
003
003
095

Процент
на отчисл.
1,7
1,0
1,0
5,0
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5.

United Mystery Jackpot System, EGT-JS23

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

85678

103

1,7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12.„КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-131/19.02.13/,/вх. № И131/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-131, 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 „КАЗИНО ПЕРЛА” 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. Русе, ул. „Борисова” № 44 Б.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2528/27.12.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и
поотделно, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 44 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 59 /петдесет и девет/
броя игрални автомата със 71 /седемдесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 73110.
3. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот United
Mystery Jackpot System, тип EGT-JS23, идентификационен № 85677.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентификационен номер
JP 080731-112
JP 080731-113
CBJS 73110
1232404003

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
022
054

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.7
1.5

29

Kong Cash
5.
6.

CAT 4 CASH тип EGT-JS31
United Mystery Jackpot System тип
EGT-JS23

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

84108

095

5.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

85677

103

1.7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13.„КАЗИНО ПЕРЛА - 3”ООД, гр. София /изх. № П-105/19.02.13/,/вх. № И105/23.01.13г./
На 23.01.2013 г. с вх. № И-105, 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 „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” 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. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2294/26.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 44 /четиридесет и
четири/ броя игрални автомата с 56 /петдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 80483.
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.
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2.14.„КАЗИНО БУДА”ЕООД, гр. София /изх. № П-132/19.02.13/,/вх. № И132/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-132, 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 „КАЗИНО БУДА” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 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. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2291/14.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО БУДА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175086943, представлявано от Малина
Иванова Славчева – управител, изразяващи се в подмяна на 9 /девет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 48 /четиридесет и
осем/ броя игрални автомата с 55 /петдесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО БУДА” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 70018.
3. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот United
Mystery Jackpot System, тип EGT-JS23, идентификационен № 85664.
4. Промени в бонус игри.
5. Нова бонус игра.
Всички парични премии са за сметка на организатора.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

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

Идентификационен номер
JP 071024-109
JP 071024-110
CBJS 70018
84102

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
022
095

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.7
5.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

85664

103

1.7

№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
United Mystery Jackpot System тип
EGT-JS23

5.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15.„МИЛИОН КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-133/19.02.13/,/вх. № И133/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-133, 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 „МИЛИОН КАЗИНО” ООД,
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, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2166/01.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
„МИЛИОН КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216, представлявано
от Емилианна Николаева Любенова – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 16,
бл. 11.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 44 /четиридесет и
четири/ броя игрални автомата с 54 /петдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 70330.
3. Прекратява се провеждането на допълнителна бонус игра.
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.„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-134/19.02.13/,/вх. № И-134/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-134, 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 „М.М.Г.” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 33.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2375/27.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров
Георгиев – управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 33.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомата с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „М.М.Г.” 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 тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 03493.
3. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот United
Mystery Jackpot System, тип EGT-JS23, идентификационен № 85680.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

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

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

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
003
003
095

Процент на
отчисление
1.7
1.0
1.0
5.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

85680

103

1.7

№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
United Mystery Jackpot System тип
EGT-JS23

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.
2.17.„КАЗИНО МИРАЖ”ООД, гр. София /изх. № П-135/20.02.13/,/вх. № И135/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-135, 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 “КАЗИНО МИРАЖ” ООД,
гр. София, за подмяна на 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, бул. „Македония” № 2-4.

33

Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2219/01.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
“КАЗИНО МИРАЖ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131553135, представлявано
заедно и поотделно от Валентин Петров Кинов и Михаил Валериев Хаджиев управители, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 50 /петдесет/ броя
игрални автомата с 57 /петдесет и седем/ броя игрални места.
II. Да утвърди на “КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- United Mystery Jackpot System, EGT-JS23, с идентификационен № 83409.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.
5.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever
CAT 4 CASH, тип EGT-JS31
United Mystery Jackpot System, EGT-JS23

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

CBJS 01697
JP070813-022
3000004861
83734
83409

Уд-ние за
одобрен тип ДП
022
003
084
095
103

Процент на
отчисления
1,7
1,0
4,6
5,0
1,7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18.„УИН БЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-144/20.02.13/,/вх. № И-144/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-144, 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 „УИН БЕТ” 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. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, хотел „Бургас”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2331/27.11.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „УИН
БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131527592, представлявано от Христо Георгиев
Вулев – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, хотел „Бургас”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 42 /четиридесет и два/
броя игрални автомата с 49 /четиридесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „УИН БЕТ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /брой/ система за формиране на премия джакпот:
- United Mystery Jackpot System тип EGT-JS23, идентификационен номер 85679.
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.
5.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 50-04 версия 1.01
BGJP 20.11 версия 1.01
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
United Mystery Jackpot System, EGT-JS23

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

Идентифик.
номер
CBJS 70002
JP 071106-004
JP 080224-029
84034
85679

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
031
003
095
103

Процент на
отчисление
1.7
4.5
1.0
5.0
1.7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19.„УИН БЕТ-2”ООД, гр. София /изх. № П-139/15.02.13/,/вх. № И-139/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-139, 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 „УИН БЕТ - 2” ООД, 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 „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 35.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1769/30.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на „УИН
БЕТ - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев”, Бизнес-център „ЕВРОТУР” № 12, ет. 4, ап. 14, ЕИК: 201547309,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, изразяваща се в подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”,
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 52 /петдесет и два/
броя игрални автомата с 59 /петдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /брой/ система за формиране на премия джакпот:
- United Mystery Jackpot System, тип EGT-JS23, идентификационен номер 85676.
2. Промени в бонус игри:
- седмична бонус игра;
- допълнителна 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.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

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

Идентифик.
номер
CBJS 03440
JP 081217-102
JP 081217-103
83220

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022.1
003
003
095

Процент на
отчисление
1.7
1.0
1.0
5.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

85676

103

1.7

№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

Classic Blend Jackpot System, CBJS
BGJP 20-11, 1.01
BGJP 20-11, 1.01
CAT 4 CASH, EGT- JS31

5.

United Mystery Jackpot System,
EGT-JS23

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.„УИН БЕТ-3”ООД, гр. София /изх. № П-138/20.02.13/,/вх. № И-138/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-138, 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 „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя
игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места, като вследствие от подмяната игралните
места в залата се увеличават 3 /три/ броя, 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 в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св.
Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак”,
гр. Благоевград).
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2171/01.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1-3, чл. 69, ал. 1 и 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „УИН
БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление; гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил Христов
Илиев -управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 5 /пет/
броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места, като
вследствие от подмяната игралните места в залата се увеличават 3 /три/ броя и
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален мак”,
гр. Благоевград).
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 31 /тридесет и един/
броя игрални автомата с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- United Mystery Jackpot System тип EGT-JS23, идентификационен № 85689.
2. Промяна на броя свързани игрални автомати в система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен CBJS 76170.
3. Преустановява се провеждането на допълнителна бонус игра.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
Произв. номер

Уд-ние за одобрен Процент на
тип ДП
отчисл.

№

Тип, версия

Производител

1.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 76170

022.1

1.7

2.
3.

BGJP 20-11, 1.01
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP 090331-111
83757

003
095

1.0
5.0

4.

United Mystery Jackpot System тип EGT JS23

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

85689

103

1.7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21.„КАЗИНО КИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-143/15.02.13/,/вх. № И143/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-143, 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 „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София,
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за подмяна на 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. Варна, район „Приморски”, ул. „Генерал Скобелев”
№ 31.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2218/01.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО КИНГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175365398, представлявано от Пепа
Димитрова Момчилова – Колева – управител и Данаил Христов Илиев - управител,
заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Генерал Скобелев” № 31.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 42 /четиридесет и два/
броя игрални автомата с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /брой/ система за формиране на премия джакпот:
- United Mystery Jackpot System тип EGT-JS23, идентификационен номер 85683.
2. Промени в специална 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.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД

Идентифик.
номер
CBJS 73053
JP070813-023

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
003

Процент на
отчисление
1.7
1.0

Atronic International GmbH

3000004825

084

4.6

"Евро Геймс Технолоджи" ООД
"Казино технологии" АД

83740
JP 100408-101

095
052

5.0
2.0

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

85683

103

1.7

№

Тип, версия

Производител

1.
2.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link Oxygen
тип CASH FEVER
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
BGJP 60-04, Fusion

United Mystery Jackpot System,
тип EGT-JS23

3.
4.
5.
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.
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2.22.ЕТ„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-118/19.02.13/,/вх.
№ И-118/23.01.13г./
На 23.01.2013 г. с вх. № И-118, 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 ЕТ „МАХМУД – МАХМУД
ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: с. Бял извор, община Ардино, област
Кърджали, УПИ II, квартал 24.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-914/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, със седалище и адрес на управление:
гр. Кърджали, ул. „Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691,
представляван от Махмуд Юсеин Рашид /физическо лице – търговец/, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Бял извор, община
Ардино, област Кърджали, УПИ II, квартал 24.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя взаимносвързани игрални автомати в система за формиране
на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP 080315-011 – /от 5 на 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.
2.23.ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-119/19.02.13/,/вх. № И119/23.01.13г./
На 23.01.2013 г. с вх. № И-119, 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 ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”,
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”, ул. „Белински” № 21.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2482/17.12.2012 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,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев Димов
/физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /брой/ система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, идентификационен
номер 14327336.
2. Промяна на броя на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен номер 05106.
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:

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

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

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022
011
071

Процент на
отчисление
1,0
1,5
1,5
1,2

Atronic International GmbH

14327336

054

1,0

№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

5.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24.„ЛОТОС 93”ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-127/15.02.13/,/вх. № И127/24.01.13г./
На 24.01.2013 г. с вх. № И-127, 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 “ЛОТОС 93” ООД,
гр. Стамболийски, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаляване с 1 /един/
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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. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Цар Симеон” № 20.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-462/02.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ЛОТОС 93” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, област
Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 75, ЕИК: 825199354, представлявано от Атанас
Георгиев Средков – управител, Атанас Василев Шушутев – управител и Ангел Стоянов
Лазаров – управител, подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати, намаляване с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив,
ул. „Цар Симеон” № 20.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЛОТОС 93” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен номер 71640.
2. Промяна в седмична 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.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

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

„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД

Идентифик.
номер
JP 080224-089
JP 110620-014
CBJS 80964

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052
022.1

Процент на
отчисление
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.
2.25.„ДРАГОШИН”ООД, гр. Исперих /изх. № П-140/20.02.13/,/вх. № И140/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-140, 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 “ДРАГОШИН” ООД, гр. Исперих,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати, увеличаване с 2 /два/ броя игрални

41

автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Исперих,
област Разград, ул. „Васил Левски” № 50.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1303/28.07.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
“ДРАГОШИН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, област Разград,
ул. „Васил Левски” № 70, ЕИК: 116579703, представлявано от Миленка Димитрова
Драгошинова - управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и
увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област
Разград, ул. „Васил Левски” № 50.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “ДРАГОШИН” ООД, гр. Исперих, 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:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 73101 ще
бъде подменена със система Vega Jackpot System, EGT-JS 22, с идентификационен
№ 85528.
3. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 100515-013.
4. След извършените промени в игралната зала ще бъдат в експлоатация 5 /пет/
броя системи за формиране на премия джакпот, както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Идент.
номер
JP 080527-007
JP 100618-102
JP 100515-013
85528
05085

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

% на
отчисл.
1.0
1,0
4,5
1,5
1,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.26.„МАКАО”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-141/20.02.13/,/вх. № И-141/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-141, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от ЗХ, е подадено писмено искане „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати, увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар
Освободител” № 66.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-388/12.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”,
ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано заедно и поотделно от
Динко Георгиев Миленчев и Гаврил Тодоров Четрафилов - управители, изразяващи се в
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител” № 66.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 29 /двадесет и девет/
броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP110225-104 – /от 11 на 16/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27.„ПЛАНЕТ ТУР”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-148/15.02.13/,/вх. № И148/28.01.13г./
На 28.01.2013 г. с вх. № И-148, 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 „ПЛАНЕТ ТУР” ООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, пред жилищен блок
№ 176 А.
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Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-2021/14.02.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПЛАНЕТ ТУР” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Тракия”, ж.к. „Тракия”, бл. 52, вх. А, ЕИК: 115168058, представлявано заедно и
поотделно от Елка Неделчева Димова и Траян Ангелов Ангелов - управители,
изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ж. к. „Тракия”, пред жилищен блок № 176 А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПЛАНЕТ ТУР” ООД, гр. Пловдив, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 73152 ще
бъде подменена със система Vega Jackpot System, EGT-JS 22, с идентификационен
№ 85722.
3. В игралната зала са инсталирани 5 /пет/ броя системи за формиране на премия
джакпот, както следва:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System, EGT-JS 22
KING GAMES, Multi Net 2
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

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

JP 080327-006
85722
007-04052
JP 101221-004
10455

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
099
028
052
11

Процент на
отчисл.
1,0
1,7
1,33
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.
2.28.„ДЖОКЕР КЛУБ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-149/15.02.13/,/вх. № И149/28.01.13г./
На 28.01.2013 г. с вх. № И-149, 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 „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Белене, област Плевен, ул. „Иван Вазов” № 1.
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Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-709/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 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
„ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к. „Родина”,
ул. „Сакар планина” № 2, бл. „Верила”, вх. В, ет. 5, ЕИК: 117518589, представлявано от
Деян Великов Делийски - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Белене, област Плевен, ул. „Иван Вазов” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 10 /десет/ броя игрални
автомати с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, 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 игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот и промяна на броя им - /от 8 на 9/:
- Mystery Fever Jackpot System II, MFJS-II, с идент. № 000004.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29.„ДЖОКЕР КЛУБ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-150/20.02.13/,/вх. № И150/28.01.13г./
На 28.01.2013 г. с вх. № И-150, 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 „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Омуртаг, област Търговище, ул. „Неофит Рилски”
№ 10.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-869/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
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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
„ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к. „Родина”,
ул. „Сакар планина” № 2, бл. „Верила”, вх. В, ет. 5, ЕИК: 117518589, представлявано от
Деян Великов Делийски – управител, изразяващи се в 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. Омуртаг,
област Търговище, ул. „Неофит Рилски” № 10.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, 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 на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 060102-003;
- Mystery Fever Jackpot System II, тип MFJS-ІІ, идентификационен номер 000005.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30.ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС”, гр. Русе /изх. № П-151/20.02.13/,/вх. № И151/28.01.13г./
На 28.01.2013 г. с вх. № И-151, 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 ЕТ “ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”,
гр. Русе, 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. Русе, ул. “Константин Иречек” № 15.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1491/29.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден” № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
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Иванов Стефанов /физическо лице - търговец/, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Константин Иречек” № 15.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 28 /двадесет и осем/
броя игрални автомата с 32 /тридесет и две/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- Mystery Fever Jackpot System II, тип MFJS-II, идентификационен номер 000003.
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.
2.31.ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС”, гр. Русе /изх. № П-152/15.02.13/,/вх. № И152/28.01.13г./
На 28.01.2013 г. с вх. № И-152, 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 ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”,
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. Видин, ул. „Цар Александър ІІ” № 23, вх. Б –
партер.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2105/29.10.2012 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
ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден” № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър ІІ” № 23, вх. Б
– партер.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
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1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Mystery Fever Jackpot System II, тип MFJS-II, идентификационен номер 000008.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- Mystery Fever Jackpot System II, тип MFJS-II, идентификационен номер 000008.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32.ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС”, гр. Русе /изх. № П-153/19.02.13/,/вх. № И153/28.01.13г./
На 28.01.2013 г. с вх. № И-153, 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 ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”,
гр. Русе, 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. Нови Пазар, област Шумен, ул. „Марица” № 55.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-710/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 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 „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж.к.
„Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област Шумен, ул. „Марица”
№ 55.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, 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 един брой игрален автомат, свързан към система за формиране на
премия джакпот:
- Mystery Fever Jackpot System II, тип MFJS-II, идентификационен № 000002.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33.ЕТ„ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС”, гр. Русе /изх. № П-154/19.02.13/,/вх. № И154/28.01.13г./
На 28.01.2013 г. с вх. № И-154, 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 ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”,
гр. Русе, 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. Бяла, област Русе, бул. „Стефан Стамболов” № 44.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-708/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 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 „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС” със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ж.к. „Здравец”, ул. „Воден”, № 11, вх. Б, ет. 4, ЕИК: 827106473, представляван от Орлин
Иванов Стефанов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бяла, област Русе, бул. „Стефан Стамболов”
№ 44.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, 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 игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот Mystery Fever Jackpot System II, тип MFJS-II, идентификационен
№ 000007.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.34.„АНТОЛА”ООД, гр. Варна /изх. № П-155/20.02.13/,/вх. № И-155/28.01.13г./
На 28.01.2013 г. с вх. № И-155, 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 „АНТОЛА” ООД, гр. Варна, 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. Варна, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 48.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1546/29.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69 ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„АНТОЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”,
бул. „Чаталджа”, бл. 14Б, вх. В, ет. 1, ап. 32, ЕИК: 148123565, представлявано от Искрен
Тодоров Стефанов – управител, изразяващи се в увеличаване със 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 48.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „АНТОЛА” ООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP110825-107;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 73028.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-168/20.02.13/,/вх. № И168/30.01.13г./
На 30.01.2013 г. с вх. № И-168, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос”, бул. „Осми приморски полк”, № 91.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2450/25.01.2013 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 промяна 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, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк”, № 91.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 28 /двадесет и осем/
броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-169/20.02.13/,/вх. № И169/30.01.13г./
На 30.01.2013 г. с вх. № И-169, 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 „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в
Задължителните игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител”
№ 164 А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2632/25.01.2013 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. 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 „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.
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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. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 03521.
2. Заличава се чл.22 от предишните Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, като старият чл. 23 става чл. 22, а
старият чл. 24 става чл. 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37.„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-170/20.02.13/,/вх. № И170/30.01.13г./
На 30.01.2013 г. с вх. № И-170, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата игрална зала с адрес: гр. Аксаково, област
Варна, ул. „Георги Петлешев” № 37А.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1633/23.07.2012 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. 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 „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 в игрална
зала с адрес: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 37А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38.ЕТ„ГИНТЕКС-ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово /изх. № П-172/20.02.13/,/вх. №
И-172/30.01.13г./
На 30.01.2013 г. с вх. № И-172, 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 ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО
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БАЗИТОВ”, гр. Карлово, 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. Карлово, област Пловдив, ул. „Пазарна”
№ 1.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-449/02.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Карлово,
област Пловдив, ул. „Бенковска” № 5, ЕИК: 040339058, представляван от Генко Иванов
Базитов /физическо лице - търговец/, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Пазарна” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 070209-005.
3. Нова седмична бонус игра.
Бонус наградите са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39.ЕТ„ГИНТЕКС-ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово /изх. № П-173/20.02.13/,/вх. №
И-173/30.01.13г./
На 30.01.2013 г. с вх. № И-173, 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 ЕТ „ГИНТЕКС – ГЕНКО
БАЗИТОВ”, гр. Карлово, 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. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски” № 50.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1704/26.07.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Карлово,
област Пловдив, ул. „Бенковски” № 5, ЕИК: 040339058, представляван от Генко Иванов
Базитов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски” № 50.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол
№ 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP080412-001.
3. Нова бонус игра.
Всички парични 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.
2.40.„НАВИ”ООД, гр. София /изх. № П-176/20.02.13/,/вх. № И-176/30.01.13г./
На 30.01.2013 г. с вх. № И-176, 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 „НАВИ” 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 „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2324/26.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
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и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„НАВИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 831574168, представлявано от Иван Георгиев
Главински – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 45 /четиридесет и пет/
броя игрални автомата с 52 /петдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „НАВИ” ООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 10405.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41.„ЕВРО-ГЕЙМС”ООД, гр. Благоевград /изх. № П-177/19.02.13/,/вх. № И177/31.01.13г./
На 31.01.2013 г. с вх. № И-177, 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 “ЕВРО-ГЕЙМС” ООД,
гр. Благоевград, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 1.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1250/22.06.2012 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 “ЕВРОГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко”
№ 1, ЕИК: 130934375, представлявано от Костадин Атанасов Маникатов – управител,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
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II. Да утвърди на “ЕВРО-ГЕЙМС” ООД, гр. Благоевград, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идент. № JP 051221-007.
3. Нови бонус игри:
3.1. Седмична бонус игра.
3.2. Месечна бонус игра.
Всички награди са за сметка на организатора.
4. Преустановява се провеждането на досегашната бонус игра, регламентирана в
раздел V на предишните правила.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42.„ПИРИНСТИЛ”ЕООД, гр. Благоевград /изх. № П-178/20.02.13/,/вх. № И178/31.01.13г./
На 31.01.2013 г. с вх. № И-178, 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 „ПИРИНСТИЛ” ЕООД,
гр. Ботевград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличаване с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, област Благоевград, ул. „Стоян Петралийски” № 1, хотел „Валентино”.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-734/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 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
„ПИРИНСТИЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска
област, ул. „Александър Стамболийски” № 48, ЕИК: 131334134, представлявано от
Ивелина Георгиева Шопова – управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Стоян Петралийски” № 1, хотел „Валентино”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 11 /единадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград,
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Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080208-021.
3. Подмяна на система за формиране на премия джакпот.
Система тип Classic Blend Jackpot System, идентификационен № CBJS 74019 ще
бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен
№ 84018.
4. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот тип
BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP130116-021.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

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

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

Идентификационен номер
JP 080208-021
JP 130116-021
84018

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052
099

Процент на
отчисление
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.
2.43.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-188/19.02.13/,/вх. № И188/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-188, 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 „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Кн.
Клементина” № 4.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2526/27.12.2012 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. 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
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Кн. Клементина” № 4.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 60 /шестдесет/ броя
игрални автомата с 65 /шестдесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 007.
2. Промени в бонус игри.
3. Нови бонус игри:
- Малка бонус игра „КРАСНО СЕЛО”.
- Голяма бонус игра „КРАСНО СЕЛО”.
Бонус наградите за игрите 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.
2.44.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-189/19.02.13/,/вх. № И189/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-189, 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 „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, 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, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2525/27.12.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 94 /деветдесет и
четири/ броя игрални автомата със 106 /сто и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 10441;
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- тип Casino Link System, идентификационен номер 0001.
2. Промени в бонус игри.
3. Нови бонус игри:
- Малка бонус игра „КРАСНО СЕЛО”.
- Голяма бонус игра „КРАСНО СЕЛО”.
Бонус наградите за игрите 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.
2.45.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-201/19.02.13/,/вх. № И201/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-201, 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 „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2231/08.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3,
ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, изразяващи се в
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
ул. „Крали Марко” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 08-004 STCB.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03378.
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4. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на бонус игри „2 - ШАНС” и „2012”.
- Програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
5. Нова бонус игра:
- „Mystery Winner”.
Бонус наградите са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-203/20.02.13/,/вх. № И203/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-203, 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 „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2228/22.11.2012 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
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 „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, бл. ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков – управител, изразяващи се в подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 43 /четиридесет и три/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 07–033 STCB;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03386.
3. Промени в бонус игри:
- преустановява се провеждането на бонус игра „LUCKY DICE”.
- „Лоялен клиент”.
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- Бонус игра „ТАЙМ ФОР МЪНИ”.
4. Нови бонус игри:
- „LUCKY NEIGHBORS”.
- „MAGIC RIVER”.
- „HAPPY HOUR”.
Всички награди в бонус игрите са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото игри:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П261/20.02.13/,/вх. № И-261/13.02.13г./
На 13.02.2013 г. с вх. № И-261, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от ЗХ, 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-164/07.02.2013 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 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. Самоков, Софийска област, ул. „Баба Фота” № 16;
2. гр. Перник, кв. „Църква”, ул. „Димитър Благоев” – пред кметството.
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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4. За лото игри:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-38/19.02.13/,/вх. № И-38/11.01.13г./
На 11.01.2013 г. с вх. № И-38, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от ЗХ, 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 пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 4 /четири/ броя и откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2460/28.01.2013 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 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 пет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и
„ПОКЕР ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, ул. „Кирил Томов” № 16;
2. гр. Бургас, ул. „Шар планина” № 36;
3. гр. София, община „Столична”, местност „Разсадника - Бежаци”; ж.к.
„Илинден”, бл. 136, вх. В;
4. гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 140, партер.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” № 99;
2. гр. София, ж.к. „Зона Б-5”, бл. 2;
3. гр. София, ж.к. „Дружба 1”, бл. 164;
4. с. Росен, община Созопол, област Бургас, ул. „Яна Лъскова” № 44.
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-145/20.02.13/,/вх. № И-145/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-145, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от ЗХ, 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 пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
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„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” И „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 7 /седем/ броя и откриване на 2 /два/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2460/28.01.2013 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 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 пет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” И
„ПОКЕР ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Перник, ул. „Стара планина” № 64;
2. гр. Пловдив, бул. „Капитан Райчо” № 66;
3. гр. София, ул. „Проф. Д-р Иван Странски” № 7, бл. А;
4. гр. Баня, община Карлово, област Пловдив, ул. „Байкал” № 27;
5. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Петър Ангелов” № 16 А;
6. гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков” № 62;
7. гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Симеон” № 41.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „27 - ми юни” № 5;
2. с. Калугерово, община Лесичево, област Пазарджик, ул. „Двадесет и първа”
№ 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.
4.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-185/19.02.13/,/вх. № И-185/01.02.13г./
На 01.02.2013 г. с вх. № И-185, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от ЗХ, 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 пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” И „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 6 /шест/ броя и откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2460/28.01.2013 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 лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” И
„ПОКЕР ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66;
2. гр. София, бул. „Райко Даскалов”, до бл. 503;
3. гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 22;
4. с. Скрът, община Петрич, област Благоевград, ул. „Георги Димитров” № 16;
5. с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик, ул. „Тридесет и осма”
№ 40;
6. с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград, ул. „Победа” № 4.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Независимост” № 10;
2. гр. Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея” № 3;
3. гр. София, ж.к. „Люлин 1”, бл. 3, вх. А;
4. гр. София, ж.к. „Обеля 1”, бл. 108, 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.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-39/19.02.13/,/вх. № И-39/11.01.13г./
На 11.01.2013 г. с вх. № И-39, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от ЗХ, 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 4 /четири/ броя
букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2653/23.01.2013 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. 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. с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, ул. „Кирил Томов” № 16;
2. гр. Бургас, ул. „Шар планина” № 36;
3. гр. София, община „Столична”, местност „Разсадника - Бежаци”,
ж.к. „Илинден”, бл. 136, вх. В;
4. гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 140, партер.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” № 99;
2. гр. София, ж.к. „Зона Б-5”, бл. 2;
3. гр. София, ж.к. „Дружба 1”, бл. 164;
4. с. Росен, община Созопол, област Бургас, ул. „Яна Лъскова” № 44.
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.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-147/20.02.13/,/вх. № И-147/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-147, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от ЗХ, 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 7 /седем/ броя и откриване на 2 /два/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2653/23.01.2013 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 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
„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. Перник, ул. „Стара планина” № 64;
2. гр. Пловдив, бул. „Капитан Райчо” № 66;
3. гр. София, ул. „Проф. Д-р Иван Странски” № 7, бл. А;
4. гр. Баня, община Карлово, област Пловдив, ул. „Байкал” № 27;
5. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Петър Ангелов” № 16 А;
6. гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков” № 62;
7. гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Симеон” № 41.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „27 - ми юни” № 5;
2. с. Калугерово, община Лесичево, област Пазарджик, ул. „Двадесет и първа”
№ 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.
5.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-186/19.02.13/,/вх. № И-186/01.02.13г./
На 01.02.2013 г. с вх. № И-186, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от ЗХ, 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 6 /шест/ броя и откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2653/23.01.2013 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 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:
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1. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66;
2. гр. София, бул. „Райко Даскалов”, до бл. 503;
3. гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 22;
4. с. Скрът, община Петрич, област Благоевград, ул. „Георги Димитров” № 16;
5. с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик, ул. „Тридесет и осма”
№ 40;
6. с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград, ул. „Победа” № 4.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Независимост” № 10;
2. гр. Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея” № 3;
3. гр. София, ж.к. „Люлин 1”, бл. 3, вх. А;
4. гр. София, ж.к. „Обеля 1”, бл. 108, 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.
5.4.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-182/19.02.13/,/вх. № И-182/01.02.13г./
На 01.02.2013 г. с вх. № И-182, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и ал. 3 от ЗХ, 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 16 /шестнадесет/ броя и откриване на 3 /три/ броя
букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2651/21.01.2013 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 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов
Найденов, Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова управители, най-малко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които
Дружественият договор предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със
залагания върху резултати от спортни състезания, както следва:
І. Да прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „Васил Левски” № 70;
2. с. Скрът, община Петрич, област Благоевград, ул. „Георги Димитров” № 16;
3. гр. Бургас, ул. „Шар планина” № 36;
4. гр. Монтана, ул. „Цар Борис III” № 7;
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5. гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-2”, блок 260;
6. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий”, в парцел XL, кв.
105;
7. гр. Шумен, кв. „Дивдядово”, бул. „Велики Преслав” № 110;
8. гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков” № 62;
9. гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Симеон” № 43;
10. с. Грашево, община Велинград, област Пазарджик, пл. „Девети май” № 3;
11. с. Елешница, община Разлог, област Благоевград, ул. „Георги Димитров” №
114;
12. гр. Копривщица, Софийска област, бул. „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев” №
16 А;
13. с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград, ул. „Победа” № 4;
14. гр. София, район „Красна Поляна”, ул. „Спас Вацов” № 4;
15. с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик, ул. „38” № 40;
16. с. Селановци, община Оряхово, област Враца, ул. „Сергей Румянцев” № 24.
ІІ. Да разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следния пункт:
1. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „27-ми юни” № 5;
2. гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин 1”, бл. 3, вх. А;
3. гр. София, район „Сердика, ул. „Мара Бунева” № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.5.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П260/20.02.13/,/вх. № И-260/13.02.13г./
На 13.02.2013 г. с вх. № И-260, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от ЗХ, 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 2 /два/ броя тото
пункта.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-165/07.02.2013 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 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
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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 следните пунктове:
1. гр. Самоков, Софийска област, ул. „Баба Фота” № 16;
2. гр. Перник, кв. „Църква”, ул. „Димитър Благоев” – пред кметството.
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 залагания върху случайни събития:
6.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-40/19.02.13/,/вх. № И-40/11.01.13г./
На 11.01.2013 г. с вх. № И-40, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от ЗХ, 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 4 /четири/ броя букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2654/23.01.2013 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 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. с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, ул. „Кирил Томов” № 16;
2. гр. Бургас, ул. „Шар планина” № 36;
3. гр. София, община „Столична”, местност „Разсадника - Бежаци”, ж.к.
„Илинден”, бл. 136, вх. В;
4. гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 140, партер.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски” № 99;
2. гр. София, ж.к. „Зона Б-5”, бл. 2;
3. гр. София, ж.к. „Дружба 1”, бл. 164;
4. с. Росен, община Созопол, област Бургас, ул. „Яна Лъскова” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
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изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-146/20.02.13/,/вх. № И-146/25.01.13г./
На 25.01.2013 г. с вх. № И-146, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от ЗХ, 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 7 /седем/ броя и откриване на 2 /два/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2654/23.01.2013 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 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. Перник, ул. „Стара планина” № 64;
2. гр. Пловдив, бул. „Капитан Райчо” № 66;
3. гр. София, ул. „Проф. Д-р Иван Странски” № 7, бл. А;
4. гр. Баня, община Карлово, област Пловдив, ул. „Байкал” № 27;
5. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Петър Ангелов” № 16 А;
6. гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков” № 62;
7. гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Симеон” № 41.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „27 - ми юни” № 5;
2. с. Калугерово, община Лесичево, област Пазарджик, ул. „Двадесет и първа”
№ 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.
6.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-187/19.02.13/,/вх. № И-187/01.02.13г./
На 01.02.2013 г. с вх. № И-187, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от ЗХ, 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
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хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се
в закриване на 6 /шест/ броя и откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2654/23.01.2013 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 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. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 66;
2. гр. София, бул. „Райко Даскалов”, до бл. 503;
3. гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 22;
4. с. Скрът, община Петрич, област Благоевград, ул. „Георги Димитров” № 16;
5. с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик, ул. „Тридесет и осма”
№ 40;
6. с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград, ул. „Победа” № 4.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
1. гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. „Независимост” № 10;
2. гр. Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Германея” № 3;
3. гр. София, ж.к. „Люлин 1”, бл. 3, вх. А;
4. гр. София, ж.к. „Обеля 1”, бл. 108, 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.
ПО ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри и за
утвърждаване на удостоверителни знаци:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П160/20.02.13/,/вх. № И-160/28.01.13г./
На 28.01.2013 г. с вх. № И-160, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 9, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на задължителни образци на
удостоверителни знаци /чипове/ за участие в хазартни игри и утвърждаване на промяна в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8,
хотел „Родина” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-92/06.02.2013 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9, 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:
I. Да утвърди на „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8,
хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874, представлявано от Бахадър Гюр, Ихсан
Ердемгил и Ерсан Догру - само двама по двама /Бахадър Гюр и Ихсан Ердемгил или
Бахадър Гюр и Ерсан Догру или Ихсан Ердемгил и Ерсан Догру/, представените за
игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел
„Родина”, Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следната промяна:
В чл. 49б се учредява нова промоция „FREE CASH” - сроковете и часовете, в
които ще се провежда ще бъдат оповестени на специално информационно табло.
Клиентите на игралното казино получават подарък под формата на специални
промоционални чипове, като стойността им е в зависимост от закупените от клиента
чипове или жетони за всички хазартни игри в игралното казино. При закупуване на
чипове/жетони между 500 лв. и 599 лв., клиента получава чипове на стойност 50
лв./точки, между 600 лв. и 699 лв. - 60 лв./точки, между 700 лв. и 799 лв. - 70 лв./точки,
между 800 лв. и 399 лв. - 80 лв./точки, 900 лв. и 999 лв. - 90 лв./точки и над 1 000 лв. 100 лв./точки. Получените чипове от клиента не могат да се осребряват на касата на
игралното казино, а могат да бъдат заложени на „Американска рулетка" еднократно
само и единствено на залог „Even Chance”.
II. Да утвърди на „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София,
3 /три/ 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.
1.2.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П
166/20.02.13/,/вх. № И-166/29.01.13г./
На 29.01.2013 г. с вх. № И-166, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-92/06.02.2013 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. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел
„Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874, представлявано от Бахадър Гюр, Ихсан Ердемгил и
Ерсан Догру, само двама по двама, /Бахадър Гюр и Ихсан Ердемгил или Бахадър Гюр и
Ерсан Догру или Ихсан Ердемгил и Ерсан Догру/, промяна в Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”, изразяваща
се във въвеждане на специална периодична промоция „WIN UP”.
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.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-214/19.02.13/,/вх. № И-214/06.02.13г./
На 06.02.2013 г. с вх. № И-214, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на промени в 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” /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2663/22.01.2013 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. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „УИН СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано от
Митко Цветанов Тодоров - управител и Георги Николов Филчев - управител, заедно и
поотделно, промени в 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”, изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на бонус играта „БЪРЗИ ПАРИ”.
- Преустановява се провеждането на ежедневни бонус игри.
- Промени в броя на получаваните промоционални билети при бонификация
„Lady bonus” – подробно описани в чл. 119, ал. 8 от представените правила.
- Промени в броя на получаваните промоционални билети при бонификация
„HAPPY HOUR” – подробно описани в чл. 119, ал. 9 от представените правила.

73

- Промени в условията за получаване и в процедурата за теглене на картончета за
участие в бонус игрите – подробно описани в чл. 120, ал. 1 и чл. 121, ал. 2 и 3 от
представените правила.
- Промени в Месечна бонус игра – ще се провежда на 15-то и 30-то число на
месеца за спечелване на натрупания бонус през предходния период – описани в чл. 125,
ал. 1 от представените правила.
2. Нови бонус игри:
- Бонификация „Нов клиент” – всеки нов клиент на игралното казино, получил
нова клиентска карта, получава еднократен промоционален билет на определена
стойност в зависимост от точките, които е събрал в рамките на 2 /две/ седмици след
издаване на клинтската му карта.
- Малка бонус игра – Играта ще се провежда всеки ден по график в интервала от
22:00 часа до 23:00 часа. За цялата седмица общият награден фонд е в размер на 1 400
/хиляда и четиристотин/ лв., които се теглят и раздават в 14 /четиринадесет/ тегления;
- Голяма бонус игра – Играта ще се провежда всеки ден от 00:00 часа до 01:00
часа. За цялата седмица общият награден фонд е в размер на 2 800 /две хиляди и
осемстотин/ лв., които се теглят и раздават в 14 /четиринадесет/ тегления.
Регламентът за определяне на печелившите участници и провеждане на бонус
игрите е описан в Раздел ІV от Раздел VІІ от приложените правила.
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.ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-74/15.02.13/,/вх. № И74/18.01.13г./
На 18.01.2013 г. с вх. № И-74, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”,
гр. Кубрат, за утвърждаване на промени в Задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност в игрална зала с адрес: гр. Кубрат,
област Разград, ул. „Цар Освободител” № 10 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-72/11.02.2013 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. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Кубрат, област Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК: 826000780,
представляван от Силвия Иванова Дакова – прокурист, промени в Задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност в
игрална зала с адрес: гр. Кубрат, област Разград, ул. „Цар Освободител” № 10,
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изразяващи се в промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол
№ 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
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„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-75/19.02.13/,/вх. № И75/18.01.13г./
На 18.01.2013 г. с вх. № И-75, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”,
гр. Кубрат, за утвърждаване на промени в Задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност в игрална зала с адрес: гр. Завет, област
Разград, ул. „Хан Крум” № 2 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2282/14.11.2013 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. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Кубрат, област Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК: 826000780,
представляван от Силвия Иванова Дакова – прокурист, промени в Задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност в
игрална зала с адрес: гр. Завет, област Разград, ул. „Хан Крум” № 2, изразяващи се в
промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи
задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност.
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.„МАКАО 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-156/20.02.13/,/вх. № И-156/28.01.13г./
На 28.01.2013 г. с вх. № И-156, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
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на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата”
№ 1, ет. 1 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2156/01.11.2012 г.
на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано
от Цветелина Иванова Четрафилова – управител, и Динко Георгиев Миленчев управител, заедно и поотделно, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Вратцата” № 1, ет. 1, изразяващи се в:
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. Прекратяване провеждането на бонус игри.
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„МОРАМЕКС-ТОМА МАРЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-174/20.02.13/,/вх. №
И-174/30.01.13г./
На 30.01.2013 г. с вх. № И-174, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от ЕТ „МОРАМЕКС – ТОМА МАРЧЕВ”,
гр. Пловдив, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Куклен,
област Пловдив, ул. „Славянска” № 22 /по дадено Разрешение № И-487/02.04.2012 г. на
ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на ЕТ „МОРАМЕКС – ТОМА МАРЧЕВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Кронщад” № 28А, ЕИК: 115069697,
представляван от Тома Георгиев Марчев /физическо лице – търговец/, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
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автомати в игрална зала с адрес: гр. Куклен, област Пловдив, ул. „Славянска” № 22,
изразяващи се в 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.
2.5.„АЛТОНИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-179/20.02.13/,/вх. № И-179/31.01.13г./
На 31.01.2013 г. с вх. № И-179, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „АЛТОНИ” 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. Каварна, област Добрич,
ул. „Добротица” № 6 /по дадено Разрешение № И-1764/31.10.2011 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „АЛТОНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Витоша”, ул. „Войнягово” № 12, ЕИК: 131446329, представлявано от Тодор
Николаев Мирчев, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Каварна, област Добрич,
ул. „Добротица” № 6, 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.
2.6.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-190/19.02.13/,/вх. № И190/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-190, 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
„Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2548/27.12.2012 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. 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:
- бонус игра „Happy hour”;
- месечна бонус игра.
2. Въвеждат се нови бонус игри:
- малка бонус игра;
- голяма бонус игра.
Бонус наградите са за сметка на организатора.
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.
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.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-197/19.02.13/,/вх. № И197/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-197, 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
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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. Нови бонус игри:
- Малка бонус игра.
- Голяма бонус игра.
Всички парични 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.„ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-193/19.02.13/,/вх. № И193/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-193, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, 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 в 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 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 „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, 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, бул. „Сливница” № 133, изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри.
2. Нови бонус игри:
- Малка бонус игра.
- Голяма бонус игра.
Всички парични 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.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-194/19.02.13/,/вх. № И194/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-194, 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
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утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил
Левски” № 29 /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. Нови бонус игри:
- Малка бонус игра.
- Голяма бонус игра.
Всички парични 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.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-195/19.02.13/,/вх. № И-195/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-195, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, 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 в игрална зала с адрес: гр. София, район „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 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 „БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район ”Лозенец”, ул. ”Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги
Методиев Карабельов – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила
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за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А, изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри.
2. Нови бонус игри:
- Малка бонус игра.
- Голяма бонус игра.
Всички парични 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.„ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-196/19.02.13/,/вх. № И196/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-196, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от 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. Нови бонус игри:
- Малка бонус игра.
- Голяма бонус игра.
Всички парични 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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2.12.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-198/20.02.13/,/вх. № И-198/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-198, 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 Игнатий” № 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
Методиев Карабельов, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Дякон Игнатий” № 4, изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри.
2. Нови бонус игри.
Всички бонус награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-211/19.02.13/,/вх. № И211/06.02.13г./
На 06.02.2013 г. с вх. № И-211, 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. София,
ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2086/04.10.2012 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. 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
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игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44,
изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри.
2. Нови бонус игри.
Всички бонус награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. Предложение /изх. № П-421/20.02.2013 г./ за поправка на очевидна фактическа
грешка в предложение изх. № П-692/27.06.2012 г. за утвърждаване на списък на
одобрените от БИМ типове и модификации на игрални автомати и други игрални
съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират в страната.
На 18.02.2013 г. с вх. № 421, в съответствие с чл. 27, ал. 3 от ЗХ, е подадено
писмо от БИМ, за поправка на очевидна фактическа грешка в Предложение изх. №
П-692/27.06.2012 г. на ДКХ за утвърждаване списък на одобрените от БИМ типове и
модификации на игрални автомати и други игрални съоръжения, които могат да се
произвеждат, внасят и експлоатират в страната. Извършена е проверка, при която е
установено, че в подаденото от БИМ Удостоверение за одобрен тип № ИА
2236/21.06.2012 г. с писмо № 2002/25.06.2012 г. са допуснати грешки в изписването на
броя и имената на игрите, описани в Технически характеристики към Удостоверение за
одобрен тип № ИА 2236/21.06.2012 г.
Поради това председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да поправи допуснатата очевидна фактическа грешка в предложение изх. №
П-692/27.06.2012 г. на ДКХ. Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, във връзка
с чл. 27, ал. 3 от ЗХ, Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в предложение изх. №
П-692/27.06.2012 г. на председателя на ДКХ за утвърждаване списък на одобрените от
Българския институт за метрология типове и модификации на игрални автомати и други
игрални съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират в страната, а
именно да се впише броя и вида на игрите, както следва:
ИА 2236
21.06.2012

PREMIUM-V+
GAMINATOR 4

FV 629 CF2

видеорийл 39 игри:
1.Always Hot deluxe
2.Amazon Treasures
3.American Colors
4.American Poker II dlx
5. Animal Athletes
6. Book of Ra deluxe
7.Buffalo Thunder
8.Dians`s Realm
9.Dollar Dogs
10.Dolphins Pearl dlx
11.Draw Poker dlx
12.El Toro
13.Fairy Queen
14.Four Queens

Austrian
„ГИБ” ЕООД
Gaming
Industries
GmbH, внос.
„ГИБ” ЕООД,
№
875/
25.05.09
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15.Golden Prophecies
16.Hot Chip Runner dlx Video
17.Hot for Love
18.Indian Spirit
19. Just Jewels dlx
20.Jokers Wild dlx
21.Just Fruits
22.Lions
23.Lord of the Ocean
24.Lucky Lady`s Charm dlx
25.Lucky Pin Ups
26.Midnight
27.Plenty on Twenty Hot
28.Power Stars
29.Reel Riders
30.Rich Witch
31.Roaring Forties
32.Sesame`s Treasures
33.Sizzling Hot dlx
34.The Magic Flute
35.Tiki Island
36.Ultra Hot dlx
37.Xtra Hot
38.Waikiki Beach
39.Wings of Fire

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разни:
1. Докладна записка изх. № И-64/21.02.2013 г. във връзка с искане от „НОВО
ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София с вх. № И-64/17.01.2013 г. на ДКХ.
На 17.01.2013 г. с вх. № И-64, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32 от ЗХ, е
подадено писмено искане от „НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София, за
издаване на първоначален лиценз за внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване, за срок от 10 (десет) години.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ 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-64/22.01.2013 г. на ДКХ от „НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е изискано
представянето на допълнителни документи. Писмото е получено на 25.01.2013 г.
С придружително писмо с вх. № И-64/23.01.2013 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-64/21.02.2013 г.
председателят на ДКХ докладва на членовете на Комисията за постъпила молба с №
И-64/20.02.2013 г. С молбата искателят моли за удължаване на срока за предоставяне на
документи по подаденото писмено искане, с аргумент високата ангажираност на
едноличния собственик на капитала на „НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД –
дружество Austrian Gaming Industries GmbH, за което се отнасят по-голямата част от
изисканите в писмото на ДКХ документи.
След като членовете на ДКХ прецениха и обсъдиха гореизложената фактическа
обстановка, те приеха, че в случая следва да се удължи срока за представяне на
необходимите документи по искането.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5, изречение второ от Закона
за хазарта, Държавната комисия по хазарта
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Р Е Ш И:
Продължава с 30 дни, считано от 21.02.2013 г., срока за представяне на
допълнителна информация по искане с вх. № И-64/17.01.2013 г., подадено в
съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32 от ЗХ от „НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис
ІІІ” № 136, ет. 2, с ЕИК: 175309766, представлявано заедно от управителите Вернер
Клайн и Томаш Мачий Петриковски, за издаване на първоначален лиценз за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател:
/Калоян Кръстев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/
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