РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№4
София, 28.02.2013 г.
Днес, 28 февруари 2013 г. се проведе заседание на Държавната комисия по
хазарта с участието на г-н Калоян Кръстев – председател, Васил Панов, Даниела
Щрегарска, Катерина Колчагова – членове.
На заседанието присъства г-жа Спаска Григорова – началник на отдел „ЛМА” в
ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на предложение за окончателно отнемане на
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.„ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, гр. Дулово /изх. № П-1989/25.02.2013 г./
ВТОРИ РАЗДЕЛ - Утвърждаване на одобрен от Българския институт по
метрология тип на игрално оборудване, което може да се произвежда и внася, за да
се експлоатира в страната /изх. № П-245/27.02.13 г./
ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата и за други промени в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-226/25.02.13/,/вх. № И-226/07.02.13г./
1.2.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-270/26.02.13/,/вх. № И-270/14.02.13г./
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЕМ-ДЖИ ГЕЙМС”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-245/27.02.13/,/вх. № И245/12.02.13г./
1.2.„ЕМ-ДЖИ ГЕЙМС”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-246/27.02.13/,/вх. № И246/12.02.13г./
1.3.„РАШЕВ-85”ЕООД, гр. Попово /изх. № П-266/25.02.13/,/вх. № И-266/14.02.13г./
1.4.„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-283/26.02.13/,/вх. № И283/18.02.13г./
ПЕТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-375/27.02.13/,/вх. № И-375/26.02.13г./
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ШЕСТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-180/26.02.13/,/вх. № И-180/31.01.13г./
СЕДМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока на
действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-82/22.02.13/,/вх. № И-82/18.01.13г./
1.2.„МАКАО”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-171/27.02.13/,/вх. № И-171/30.01.13г./
1.3.„АНТОЛА”ООД, гр. Варна /изх. № П-228/27.02.13/,/вх. № И-228/08.02.13г./
ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на подадени документи, предвидени в наредбата по
чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лицензи за организиране на хазартни игри с
игрални автомати по Закона за хазарта, които удостоверяват извършването на
промени в организацията и дейността на организатори:
1. Докладна записка изх. № 236/26.02.2013 г. във връзка с представени документи от
„НАВИ” ООД, гр. София /Удостоверение за издаден лиценз № И-176/26.02.2013 г./
2. Докладна записка изх. № И-247/26.02.2013 г. във връзка с представени документи от
„ФАН 04” ООД, гр. Русе /Удостоверение за издаден лиценз № И-61/05.02.2013 г./
3. Докладна записка изх. № И-248/25.02.2013 г. във връзка с представени документи от
„ФАН 04” ООД, гр. Русе /Удостоверение за издаден лиценз № И-60/05.02.2013 г./
ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени
лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-200/22.02.13/,/вх. № И-200/05.02.13г./
1.2.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-205/26.02.13/,/вх. № И-205/05.02.13г./
1.3.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-206/22.02.13/,/вх. № И-206/05.02.13г./
1.4.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-202/26.02.13/,/вх. № И202/05.02.13г./
1.5.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-204/26.02.13/,/вх. № И-204/05.02.13г./
1.6.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-208/26.02.13/,/вх. № И-208/05.02.13г./
1.7.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-207/22.02.13/,/вх. № И207/05.02.13г./
1.8.„МОНТЕСИТО-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-215/26.02.13/,/вх. № И-215/06.02.13г./
1.9.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-220/26.02.13/,/вх. № И-220/06.02.13г./
1.10.„ШАНС ГРУП ДУЛОВО”ЕООД, гр. Исперих /изх. № П-221/25.02.13/,/вх. № И221/06.02.13г./
1.11.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-225/27.02.13/,/вх. № И-225/07.02.13г./
1.12.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-235/25.02.13/,/вх. № И-235/08.02.13г./
1.13.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-236/25.02.13/,/вх. № И-236/08.02.13г./
1.14.„ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”ЕООД, гр. Раднево /изх. № П241/25.02.13/,/вх. № И-241/11.02.13г./
1.15.„АЙ ДЖИ ЕМ”АД, гр. София /изх. № П-243/27.02.13/,/вх. № И-243/12.02.13г./
1.16.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-263/25.02.13/,/вх. № И-263/14.02.13г./
1.17.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-262/25.02.13/,/вх. № И262/14.02.13г./
1.18.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-264/25.02.13/,/вх. № И264/14.02.13г./
1.19.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-265/25.02.13/,/вх. № И265/14.02.13г./
1.20.„ВИСАБОН 2009”ООД, гр. София /изх. № П-287/26.02.13/,/вх. № И-287/18.02.13г./
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1.21.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-272/26.02.13/,/вх. № И-272/14.02.13г./
1.22.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-273/27.02.13/,/вх. № И273/14.02.13г./
1.23.„ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ООД, гр. София /изх. № П-288/26.02.13/,/вх. № И288/18.02.13г./
1.24.„ЩЕРЕВ ТУР”АД, гр. Карлово /изх. № П-277/27.02.13/,/вх. № И-277/15.02.13г./
1.25.„КОЛОРАДО”ЕООД, гр. Раковски /изх. № П-292/27.02.13/,/вх. № И-292/19.02.13г./
2. За тото игри:
2.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”,
302/27.02.13/,/вх. № И-302/20.02.13г./

гр.

София

/изх.

№

П-

3. За лото игри:
3.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-279/27.02.13/,/вх. № И-279/15.02.13г./
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-280/27.02.13/,/вх. № И-280/15.02.13г./
4.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. №
301/27.02.13/,/вх. № И-301/20.02.13г./

П-

5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-281/27.02.13/,/вх. № И-281/15.02.13г./
ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри и за
утвърждаване на образци на талони:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-162/22.02.13/,/вх. № И162/29.01.13г./
1.2.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-237/25.02.13/,/вх. №
И-237/08.02.13г./
1.3.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-213/25.02.13/,/вх. № И213/06.02.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-199/22.02.13/,/вх. № И-199/05.02.13г./
2.2.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-212/22.02.13/,/вх. № И212/06.02.13г./
2.3.„МИЛИОН КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-227/25.02.13/,/вх. № И227/08.02.13г./
2.4.„АЙ ДЖИ ЕМ”АД, гр. София /изх. № П-242/25.02.13/,/вх. № И-242/12.02.13г./
2.5.„СЛОТ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-284/26.02.13/,/вх. № И-284/18.02.13г./
2.6.„ФОКС-1”ООД, гр. Бургас /изх. № П-216/27.02.13/,/вх. № И-216/06.02.13г./
2.7.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-217/26.02.13/,/вх. № И-217/06.02.13г./
2.8.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-218/22.02.13/,/вх. № И-218/06.02.13г./
2.9.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-219/25.02.13/,/вх. № И-219/06.02.13г./
2.10.ЕТ„АДИКА-АДРИАНА ЧАКЪРОВА”, гр. Разград /изх. № П-222/26.02.13/,/вх. № И222/07.02.13г./
2.11.ЕТ„АДИ-НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”, гр. Разград /изх. № П-223/26.02.13/,/вх. № И223/07.02.13г./
2.12.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-224/25.02.13/,/вх. № И-224/07.02.13г./
2.13.„КИРИШ”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-229/25.02.13/,/вх. № И-229/08.02.13г./
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2.14.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-230/25.02.13/,/вх. № И230/08.02.13г./
2.15.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-232/25.02.13/,/вх. № И232/08.02.13г./
2.16.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-233/25.02.13/,/вх. № И233/08.02.13г./
2.17.„ЕЛМА”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-231/25.02.13/,/вх. № И-231/08.02.13г./
2.18.„ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-234/27.02.13/,/вх. № И-234/08.02.13г./
2.19.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-239/26.02.13/,/вх. № И-239/08.02.13г./
2.20.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-240/25.02.13/,/вх. № И240/08.02.13г./
2.21.„РАШЕВ-85”ЕООД, гр. Попово /изх. № П-267/25.02.13/,/вх. № И-267/14.02.13г./
2.22.„ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-268/25.02.13/,/вх. № И268/14.02.13г./
2.23.„ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-269/27.02.13/,/вх. № И269/14.02.13г./
2.24.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-271/27.02.13/,/вх. № И271/14.02.13г./
2.25.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-289/27.02.13/,/вх. № И-289/19.02.13г./
2.26.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П293/27.02.13/,/вх. № И-293/19.02.13г./
2.27.„ИЗПАУ-2008”ЕООД, гр. Любимец /изх. № П-295/27.02.13/,/вх. № И-295/20.02.13г./
2.28.ЕТ„ДИК-ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ”, гр. Габрово /изх. № П-308/27.02.13/,/вх. № И308/21.02.13г./
3. За лотарийна игра/ утвърждаване на образци на талони:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр.
351/27.02.13/,/вх. № И-351/25.02.13г./

София

/изх.

№

П-

ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ – Разни.
ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на предложение за окончателно отнемане на
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.„ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, гр. Дулово /изх. № П-1989/25.02.2013 г./
На свое заседание, проведено на 21.11.2012 г., Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) е разгледала докладна записка с изх. № 1080/15.11.2012 г. към предложение №
П-1005/17.10.2012 г. на председателя на ДКХ за временно отнемане за срок от три
месеца на дадено от ДКХ на„ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, гр. Дулово Разрешение №
И-1989/03.01.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
На проведеното заседание на 21.11.2012 г., на основание чл. 25, ал. 1, чл. 22, ал. 1,
т. 1, чл. 85, ал. 1, т. 9 и ал. 2 и чл. 87 от Закона за хазарта (ЗХ) във връзка с § 7, ал. 1 от
преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗХ, ДКХ е взела следното решение:
1. Отнема за срок от три месеца даденото от ДКХ Разрешение №
И-1989/03.01.2012 г. на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Дулово, област Силистра, ул. „Искър” № 44, ЕИК: 118548585, представлявано от
Мерин Гюнай Сефер - управител и Мюслюм Селиман Мюслюм - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово,
област Силистра, ул. „Васил Левски” № 62.
2. На основание чл. 85, ал. 2 от ЗХ разпорежда на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД да внесе
изцяло в срок до 01.02.2013 г. дължимия данък по ЗКПО за използваното игрално
оборудване в игралната зала.
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С писмо вх. № 466/22.02.2013 г. на ДКХ управителят на организатора – Мюслюм
Селиман Мюслюм, декларира, че „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД е внесло изцяло дължимия данък
по чл. 245, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), като за
целта пред ДКХ могат да се представят и съответните документи. Към 25.02.2013 г.
„ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД не е представило на ДКХ документи, удостоверяващи внасянето на
дължимия от дружеството данък по ЗКПО в размер на 140 182,69 лв.
На проведеното на 28.02.2013 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-1989/25.02.2013 г. за вземане на решение, с което на основание
чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ, да бъде окончателно отнето дадено от ДКХ
Разрешение № И-1989/03.01.2012 г. на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 62.
Предложението е мотивирано на основание разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗХ,
съгласно която Комисията прилага принудителна административна мярка – окончателно
отнемане на издадения лиценз, при неотстраняване в срока, определен в решението по
чл. 85, ал. 2, на обстоятелство, което е било основание за временно отнемане на лиценза.
Предвид гореизложеното председателят на ДКХ е предложил на Комисията
окончателно да отнеме Разрешение № И-1989/03.01.2012 г. на ДКХ 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 да се предостави възможност на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД да изложи своите
обяснения и възражения по мотивите към предложението. Поради това и на основание
чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието бяха поканени и присъстваха г-жа Мерин Гюнай
Сефер – управител на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, и г-жа Катя Георгиева Павлова, в качеството
й на упълномощен представител на Мюслюм Мюслюм, с пълномощно рег. №
3425/3426/28.06.2012 г. Във връзка с мотивите на предложението за окончателно
отнемане на даденото на дружеството разрешение представителите предоставиха на
ДКХ заверени копия на следните документи:
1. Разпореждане с изх. № 2406/2010/000054/09.11.2012 г. на ТД на НАП, Варна.
2. Разпореждане с изх. № 2406/2010/000056/13.12.2012 г. на ТД на НАП, Варна.
3. Платежно нареждане от 22.02.2013 г. за сума в размер на 134 400 лв.
/сто тридесет и четири хиляди и четиристотин лева/.
4. Платежно нареждане от 27.02.2013 г. за сума в размер на 18 000 лв.
/осемнадесет хиляди лева/.
5. Платежно нареждане от 27.02.2013 г. за сума в размер на 116,11 лв. /сто и
шестнадесет лева и единадесет стотинки/.
6. Платежно нареждане от 27.02.2013 г. за сума в размер на 966,80 лв.
/деветстотин шестдесет и шест лева и осемдесет стотинки/.
7. Удостоверение с изх. 190201300062702/27.02.2013 г. за наличието или липсата
на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от ТД на НАП, Варна, офис Силистра,
с което се удостоверява, че към 27.02.2013 г. „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД има задължения в
размер на 1 082,91 лв. /хиляда осемдесет и два лева и деветдесет и една стотинки/.
Предвид горепосочените документи г-жа Сефер и г-жа Павлова заявиха, че към
датата на заседанието организаторът е внесъл изцяло дължимия данък за използваното
игрално оборудване в игралната зала. На въпрос кога е извършено това г-жа Павлова
обясни, че „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД не е изпълнило разпореждането на ДКХ за внесе изцяло
данъка по ЗКПО в срок до 01.02.2013 г. Въпреки това обаче от негова страна били
положени всички усилия за пълното му внасяне, включително и след продажбата на
селскостопанска техника. Във връзка с изложените обстоятелства представителите
декларираха, че ще предприемат конкретни действия задълженията на
„ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД към републиканския бюджет да бъдат погасени изцяло, с цел за в
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бъдеще да не се стига до налагане на принудителни административни мерки от
Комисията.
Представените документи бяха прегледани и приети от членовете на ДКХ, които
след като разгледаха направеното от председателя на ДКХ предложение и взеха предвид
обстоятелството, че данъкът по ЗКПО за използваното игрално оборудване в залата към
28.02.2013 г. е изцяло внесен, макар и след определения от ДКХ срок, решиха, че не
следва да се открива производство за окончателно отнемане на даденото на
„ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД Разрешение № И-1989/03.01.2012 г. на ДКХ за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала. Предвид гореизложеното Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Не открива производство за окончателно отнеме на дадено от ДКХ Разрешение №
И-1989/03.01.2012 г. на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Дулово, област Силистра, ул. „Искър” № 44, ЕИК: 118548585, представлявано поотделно
от управителите Мерин Гюнай Сефер и Мюслюм Селиман Мюслюм, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра,
ул. „Васил Левски” № 62.
Гласували – 4
За – 4
Против – няма.
ДКХ обръща внимание на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, че данъкът за използваното в
залата игрално оборудване трябва да се внася най-късно в срок до 15-о число на месеца,
следващ тримесечието.
ПО ВТОРИ РАЗДЕЛ - Утвърждаване на одобрен от Българския институт по
метрология тип на игрално оборудване, което може да се произвежда и внася, за да
се експлоатира в страната /изх. № П-245/27.02.13 г./
На 25.02.2013 г. със съответното придружително писмо 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 е получен 1
/един/ брой удостоверение за одобрен от Българския институт по метрология (БИМ) тип
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
следния одобрения от БИМ тип на игрално оборудване, което може да се произвежда и
внася, за да се експлоатира в страната:
ГЕНЕРАТОР НА СЛУЧАЙНИ ЧИСЛА:
№
по
ред
1.

Удостоверение № /
дата на
издаване
ТЛ 020
27.07.2012

Наименование

Съоръжение за
определяне на
печеливши
номера на базата
на персонален
компютър

Производител/
вносител/номер
на разрешение

Тип / версия

RM

Вид
Компютърна система на
която е инсталиран
софтуерен продукт,
разработен за целите на
генериране/определяне на
печеливши числа и
комбинации. Чрез
използването на RM се
осигуряват следните

„И-КАРД” ООД
№ И-1437/03.07.12 г.
.

Заявител
„И-КАРД”
ООД
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функции: генериране на
случайно естествено
число/номер в зададен
интервал; задаване на броя
числа, които се генерират.

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 одобрения от БИМ тип игрално оборудване, което може да се произвежда и
внася, за да се експлоатира в страната по изготвено предложение с изх. №
П-245/27.02.2013 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата и за други промени в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-226/25.02.13/,/вх. № И-226/07.02.13г./
На 07.02.2013 г. с вх. № И-226, 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 „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 3 /три/ 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. Монтана, ул. „Христо Ботев” № 70.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-222/12.03.2012 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 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
„ДЕБИТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано заедно и поотделно от Иванка
Тодорова Стаменова и Детелин Борисов Стаменов - управители, изразяващи се в
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
ул. „Христо Ботев” № 70.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 24 /двадесет и четири/
броя игрални автомати с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи 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.
1.2.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-270/26.02.13/,/вх. № И-270/14.02.13г./
На 14.02.2013 г. с вх. № И-270, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 - 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за промяна в
обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри в игрална
зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо Ботев” № 70.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-222/12.03.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 38, ал. 1 и 2 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ДЕБИТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано заедно и поотделно от Иванка
Тодорова Стаменова и Детелин Борисов Стаменов - управители, изразяваща се в
промяна на адреса на игралната зала /Съгласно Удостоверение за актуален адрес №
70-00-263/12.02.2013 г., издадено от община Монтана, е извършена промяна на адреса на
игралната зала: от гр. Монтана, бул. „Христо Ботев” № 70, на гр. Монтана, бул. „Христо
Ботев” № 69/.
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 обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЕМ-ДЖИ ГЕЙМС”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-245/27.02.13/,/вх. № И245/12.02.13г./
На 12.02.2013 г. с вх. № И-245, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 4 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ЕМ – ДЖИ ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив,
за промени в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2590/02.01.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаните промени в Търговския регистър на „ЕМ – ДЖИ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Централен,
ул. „Кръстьо Пастухов” № 12Б, ЕИК: 200021150, представлявано от управителите
Красимир Мишев Кънев и Георги Иванов Букорещлиев, заедно и поотделно, изразяващи
се в промени в управлението, съдружниците и адреса на управление на дружеството /на
07.02.2013 г. е извършена промяна на адреса на управление на дружеството – от
гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Александър Екзарх” № 20 на гр. Пловдив,
район Централен, ул. „Кръстьо Пастухов” № 12Б, също така като управител и
съдружник е вписан Георги Иванов Букорещлиев, а Виолета Атанасова Мешинева е
заличена като съдружник/.
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.„ЕМ-ДЖИ ГЕЙМС”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-246/27.02.13/,/вх. № И246/12.02.13г./
На 12.02.2013 г. с вх. № И-246, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 1 - 4 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ЕМ – ДЖИ ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив,
за промени в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2590/02.01.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да одобри вписаните промени в Търговския регистър на „ЕМ – ДЖИ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, районн „Централен”,
ул. „Александър Екзарх” № 20, ЕИК: 200021150, представлявано от управителя
Красимир Мишев Кънев, изразяващи се в промени в управлението и съдружниците на
дружеството /на 31.01.2013 г., като управител и съдружник е заличен Милен Атанасов
Мешинев, а дружеството ще се управлява от досегашният си управител Красимир
Мишев Кънев/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

9

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„РАШЕВ-85”ЕООД, гр. Попово /изх. № П-266/25.02.13/,/вх. № И-266/14.02.13г./
На 14.02.2013 г. с вх. № И-266, в съответствие с чл. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от ЗХ, е
подадено писмено искане от „РАШЕВ-85” ЕООД, гр. Попово, за промяна в
обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Искането е за вписване на промяна в обстоятелствата в дадено Разрешение №
И-1433/22.06.2012 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. 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 “РАШЕВ-85” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. Попово, област Търговище, ул. „Бачо Киро” № 10,
ЕИК: 200650345, представлявано от Юлия Христова Рашева – управител, изразяваща се
в промяна на адреса на управление /На 05.02.2013 г. е извършена промяна на адреса на
управление: от гр. Попово, област Търговище, ул. „Гагарин” № 1 А, вх. В, ет. 6, ап. 18 на
гр. Попово, област Търговище, ул. „Бачо Киро” № 10/.
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.„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-283/26.02.13/,/вх. № И283/18.02.13г./
На 18.02.2013 г. с вх. № И-283, в съответствие с чл. 32 и чл. 37, ал. 1 – 3 от ЗХ, е
подадено писмено искане от „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, гр. София, за промяна в
обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала.
Искането е за вписване на промяна в обстоятелствата в издаден лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2257/08.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, 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:
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Да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов”, № 14, ЕИК: 200433128, представлявано от Марин Кръстев
Карагьозов - управител и Георги Делчев Георгиев – управител, заедно и поотделно,
изразяваща се в промяна на адреса на управление /На 14.02.2013 г. е извършена промяна
на адреса на управление: от гр. София, район „Витоша”, бул. „Тодор Каблешков” № 53,
вх. В, ет. 1, ап. 106 на гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ПЕТИ РАЗДЕЛ - Предсрочно прекратяване действието на издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-375/27.02.13/,/вх. № И-375/26.02.13г./
На 26.02.2013 г. с вх. № И-375, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и чл. 35,
ал. 1, т. 4 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ФСО” ООД, гр. София, за прекратяване
действието на Разрешение № И-1688/23.07.2012 г., за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Славянска” № 17.
Срокът на разрешението изтича на 20.05.2020 г. и в него са вписани 20 /двадесет/
броя игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса за издаване на
разрешението, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и
чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Предсрочно да прекрати Разрешение № И-1688 от 23.07.2012 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Славянска”
№ 17, на „ФСО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. В, ет. 1, ап. 117, ЕИК: 831520850,
представлявано от Лиляна Борисова Червенякова - управител.
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
нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-180/26.02.13/,/вх. № И-180/31.01.13г./
На 31.01.2013 г. с вх. № И-180, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 32 от
ЗХ, е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, за издаване на
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лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Тодор Александров”
№ 38.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-56/07.02.2013 г. на
председателя на ДКХ г-жа Катерина Колчагова е определена за член на Комисията,
който да наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-жа Колчагова като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и
проучването по подадените с искането документи е извършена в законоустановените
срокове и не са констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната
дейност, както и че са спазени новите изисквания за издаване на лиценз по ЗХ и че
документите отговарят на изискванията на Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
На основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ искателят е доказал предварително направени
инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от 100 000 лв. и средства за
организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв. Предвид това не е
необходимо ДКХ да посочва крайна дата за представяне на доказателства за направени
инвестиции. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да издаде лиценз на ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост – 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК:
130220658, представляван от Петър Валентинов Рашков /физическо лице – търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 38.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 19 /деветнадесет/ броя
игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
II. Да утвърди на ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 4 /четири/ броя системи за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № 01719, която ще
отчислява 1 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 050810-003, която ще
отчислява 1 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 10 /десет/ броя
игрални автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 070406-026, която ще
отчислява 1 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя игрални
автомата;
- BLITZ тип BSG JP-01C, идентификационен № BSJ 2008309, която ще отчислява
1.6 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/ броя игрални автомата.
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ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BLITZ тип BSG JP-01C

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

Идентификационен номер
01719
JP 050810-003
JP 070406-026
BSJ 2008309

Удостоверение за
одобрен тип ДП
022
003
003
037

Процент на
отчисления
1.0
1.0
1.0
1.6

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-жа Зинаида
Борисова Генова-Евтимова и г-н Владимир Цанков Костов, в качеството им на
упълномощени представители на г-н Петър Валентинов Рашков /физическо лице –
търговец/. Представят пълномощно рег. № 1402/26.02.2013 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 продължаване на срока
на действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-82/22.02.13/,/вх. № И-82/18.01.13г./
На 18.01.2013 г. с вх. № И-82, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от ЗХ, е
подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, на основание чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1961/21.09.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Мадрид” № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
На основание § 7, ал. 1-3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 36, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев
Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 40, с 46
/четиридесет и шест/ броя игрални автомати с 55 /петдесет и пет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 7 /седем/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

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

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

JP 080409-046
JP 080409-047
JP 080409-048
JP 080224-022
CBJS 07673
JP 100113-029
JP 120328-013

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

Процент на
отчисления
1,0
1,0
1,0
1,0
1,9
2,0
2.0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Ангел Андонов
Ирибозов, в качеството му на изпълнителен директор на „БАРГЕЙМ” АД и
упълномощен представител на г-н Атанас Гочев Атанасов – председател на съвета на
директорите на „БАРГЕЙМ” АД. Представя пълномощно рег. № 8598/19.08.2011 г.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„МАКАО”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-171/27.02.13/,/вх. № И-171/30.01.13г./
На 30.01.2013 г. с вх. № И-171, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от ЗХ, е
подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, на основание чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта, за продължаване срока на издаден лиценз, за който е издадено
Удостоверение № И-141/27.02.2013 г., за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
На основание § 7, ал. 1-3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 36, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”,
ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев
Миленчев - управител и Гаврил Тодоров Четрафилов - управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител” № 66, с 29 /двадесет и девет/ броя игрални
автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 3 /три/ броя системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи”ООД

JP 071129–017
03728

Уд-ние за одобрен
тип ДП
003
022

Процент на
отчисления
1.0
1.5
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3.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

JP 110225-104

052

4.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Гаврил Тодоров
Четрафилов, в качеството му на управител на „МАКАО” ООД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„АНТОЛА”ООД, гр. Варна /изх. № П-228/27.02.13/,/вх. № И-228/08.02.13г./
На 08.02.2013 г. с вх. № И-228, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от ЗХ, е
подадено писмено искане от „АНТОЛА” ООД, гр. Варна, на основание чл. 36, ал. 1 от
Закона за хазарта, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за който е
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-155/27.02.2013 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”,
ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 48.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
На основание § 7, ал. 1-3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 36, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години 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, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 48, с
27 /двадесет и седем/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места, както
следва:
В игралната зала са в експлоатация 4 /четири/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

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

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

Идентификационен номер
JP110825-107
JP 080208-025
CBJS 73028
08636

Удостоверение за
одобрен тип ДП
052
003
022
011

Процент на
отчисление
4.5
1.0
1.5
1.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Искрен Тодоров
Стефанов, в качеството му на управител на „АНТОЛА” ООД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ОСМИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на подадени документи, предвидени в наредбата
по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лицензи за организиране на хазартни игри с
игрални автомати по Закона за хазарта, които удостоверяват извършването на
промени в организацията и дейността на организатори:
1. Докладна записка изх. № 236/26.02.2013 г. във връзка с представени документи от
„НАВИ” ООД, гр. София /Удостоверение за издаден лиценз № И-176/26.02.2013 г./
На 30.01.2013 г. с писмо вх. № 291, в съответствие с § 7, ал. 2 от ПЗР на ЗХ, са
представени документи от „НАВИ” ООД, гр. София, предвидени в наредбата по чл. 8,
ал. 5 от ЗХ за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати
по ЗХ. Документите удостоверяват извършването на промени в организацията и
дейността на „НАВИ” ООД в игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к.
„Христо Смирненски”, бл. 47А, в която се организират хазартни игри с игрални
автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-176/26.02.2013 г. на ДКХ.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок се установи, че
са представени необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и
чл. 12 от Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за
хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „НАВИ” ООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76,
ЕИК: 831574168, представлявано от управителя Иван Георгиев Главински е привел
организацията и дейността си в съответсвие с изискванията на Закона за хазарта по
отношение на игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо
Смирненски”, бл. 47А.
В игралната зала са инсталирани 45 /четиридесет и пет/ броя игрални автомата с
52 /петдесет и два/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 8 /осем/ броя системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

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

BGJP 20.11, вер. 1.01
BGJP 20.11, вер. 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1
EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1
BGJP 60-04, Fusion
Redfowl, тип JRF0709

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

JP 051031-013
JP 090903-003
CBJS 03492
CBJS 10405
01485
05286
JP 100711-003
014-11

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
022
022
011
011
052
040

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № И-247/26.02.2013 г. във връзка с представени документи
от „ФАН 04” ООД, гр. Русе /Удостоверение за издаден лиценз № И-61/05.02.2013 г./
На 12.02.2013 г. с писмо вх. № И-247 на ДКХ, в съответствие с § 7, ал. 2 от ПЗР
на ЗХ, са представени документи от „ФАН 04” ООД, гр. Русе, предвидени в наредбата
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по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати по ЗХ. Документите удостоверяват извършването на промени в организацията
и дейността на „ФАН 04” ООД в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич” № 128
А, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с лиценз, за който е
издадено Удостоверение № И-61/05.02.2013 г. на ДКХ.
На свое заседание на 28.02.2013 г. ДКХ пристъпи към разглеждане на
представените документи, при което констатира, че от „ФАН 04” ООД не са представени
следните документи, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лиценз
за организиране на хазартни игри с игрални автомати по ЗХ:
1. Годишна данъчна декларация за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО на „ФАН 04” ООД.
2. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г.
Предвид гореизложеното членовете на ДКХ намират, че организаторът не е
представил всички необходими документи, за да приведе организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ по отношение на игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич”
№ 128 А. Поради това Държавната комисия по хазарта на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на
Закона за хазарта
РЕШИ:
1. Отлага разглеждането на подадените документи от „ФАН 04” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК: 131317430,
представлявано заедно и поотделно от управителите Цвета Георгиева Демирева и Иво
Радославов Цветанов, за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич” № 128 А, във
връзка с привеждане на организацията и дейността му в съответствие със Закона за
хазарта.
2. Предоставя възможност на „ФАН 04” ООД да представи следните изискуеми
документи, предвидени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи
по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати:
1. Годишна данъчна декларация за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО на
„ФАН 04” ООД.
2. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г.
Обръща внимание на „ФАН 04” ООД и на неговите управители, че при
непредставяне на горепосочените документи Комисията може на основание § 7, ал. 5 от
ПЗР на ЗХ да приеме решение, с което да приложи принудителна административна
мярка /отнемане за срок от три месеца на издадения лиценз/.
Гласували – 4
За – 4
Против – няма.
3. Докладна записка изх. № И-248/25.02.2013 г. във връзка с представени документи
от „ФАН 04” ООД, гр. Русе /Удостоверение за издаден лиценз № И-60/05.02.2013 г./
На 12.02.2013 г. с писмо вх. № И-248 на ДКХ, в съответствие с § 7, ал. 2 от ПЗР
на ЗХ, са представени документи от „ФАН 04” ООД, гр. Русе, предвидени в наредбата
по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати по ЗХ. Документите удостоверяват извършването на промени в организацията
и дейността на „ФАН 04” ООД в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „София” № 2А,
в която се организират хазартни игри с игрални автомати с лиценз, за който е издадено
Удостоверение № И-60/05.02.2013 г. на ДКХ.
На свое заседание на 28.02.2013 г. ДКХ пристъпи към разглеждане на
представените документи, при което констатира, че от „ФАН 04” ООД не са представени
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следните документи, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лиценз
за организиране на хазартни игри с игрални автомати по ЗХ:
1. Годишна данъчна декларация за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО на „ФАН 04” ООД.
2. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г.
Предвид гореизложеното членовете на ДКХ намират, че организаторът не е
представил всички необходими документи, за да приведе организацията и дейността си в
съответствие със ЗХ по отношение на игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „София”
№ 2А. Поради това Държавната комисия по хазарта на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на
Закона за хазарта
РЕШИ:
1. Отлага разглеждането на подадените документи от „ФАН 04” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК: 131317430,
представлявано заедно и поотделно от управителите Цвета Георгиева Демирева и Иво
Радославов Цветанов, за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „София” № 2А, във
връзка с привеждане на организацията и дейността му в съответствие със Закона за
хазарта.
2. Предоставя възможност на „ФАН 04” ООД да представи следните изискуеми
документи, предвидени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи
по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати:
1. Годишна данъчна декларация за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО на „ФАН 04” ООД.
2. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г.
Обръща внимание на „ФАН 04” ООД и на неговите управители, че при
непредставяне на горепосочените документи Комисията може на основание § 7, ал. 5 от
ПЗР на ЗХ да приеме решение, с което да приложи принудителна административна
мярка /отнемане за срок от три месеца на издадения лиценз/.
Гласували – 4
За – 4
Против – няма.
ПО ДЕВЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени
лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-200/22.02.13/,/вх. № И200/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-200, 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 автомати, 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. София,
ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2230/02.11.2012 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
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извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „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 автомати и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 32 /тридесет и два/
броя игрални автомати с 37 /тридесет и седем/ 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. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 20-11, 1.01, с идентификационен № JP110302-015 – /от 4 на 5/;
- Magic Coin Jackpot, с идентификационен № MC JP 07–032 STCB – /от 30 на 31/;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 03353– /от 9
на 11/.
3. Промени в бонус игри:
3.1. В чл. 20, ал. 1, т. 3, при бонус играта „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”, след всички
печалби се премахват думите „MAGIC ADVENTURE”, а в т. 4 се променя датата на
провеждане – от 20-то на 25–то число на месеца.
3.2. В чл. 20, ал. 2, т. 6, при програмата „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ” се регламентират
нови клиентски карти и условия за тяхното получаване.
4. Нови бонус игри:
4.1. „MINI MYSTERY WINNER”;
4.2. „ SUPER MYSTERY WINNER”;
4.3. „HAPPY BIRTHDAY”.
Всички награди са за сметка на организатора.
5. Преустановява се провеждането на месечна бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”,
бонус игра „КАРТИТЕ НА КЪСМЕТА” и бонус игра ”MAGIC ADVENTURE”
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.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-205/26.02.13/,/вх. № И205/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-205, 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 в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „14-ти полк” № 2 Б.
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Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1974/01.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38 ал. 1 – 3 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 промяна 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, изразяваща се в подмяна на
1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „14-ти полк”
№ 2 Б.
3. След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 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. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03372.
3. Подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, свързан към система за формиране
на премия джакпот:
- тип MAGIC COIN JACKPOT, идентификационен № MC JP 08-019 STCB.
4. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на бонус игра „2012”.
- Програма „Лоялен клиент”.
- Бонус игра „Лесни пари”.
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.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-206/22.02.13/,/вх. № И206/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-206, 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
Задължителните игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 176.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2309/02.11.2012 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 промяна 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, изразяваща се в
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 176.
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 „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 игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- Magic Coin Jackpot, с идентификационен № MC JP 08-017 STCB.
3. Промени в бонус игри:
3.1. В чл. 20, ал. 1, т. 6 l в изречението „участник, получил по-високо ниво на
клиентска карта, трябва да върне старата си карта на организатора” се добавят думите
”като натрупаните бонус точки му биват изплатени”, вместо да бъдат прехвърлени към
новата клиентска карта, както е било досега.
4. Нови бонус игри:
4.1. Седмична бонус игра.
4.2. Месечна бонус игра.
4.3. Бонус игра „MAGIC RIVER”, която приключва на 26.03.2013 г.
Всички награди са за сметка на организатора.
5. Преустановява се провеждането на бонус игрите „ТАЙМ ФОР МЪНИ”,
„LUCKY DICE” и „MAGIC ADVENTURE”.
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.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-202/26.02.13/,/вх. № И202/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-202, 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 „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
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Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 124.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1901/20.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 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 „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител,
изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 124.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 08–023 STCB.
3. Промяна в бонус игри.
4. Нова бонус игра „MAGIC DREAM”.
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.
1.5.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-204/26.02.13/,/вх. № И-204/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-204, 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 „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, 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. Козлодуй,
област Враца, ул. „Васил Коларов” № 12.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1280/06.06.2012 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
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 040787168, представлявано от Румен Манолов Данаилов – управител и Христо
Петров Христов – управител, поотделно, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Козлодуй, обаласт Враца, ул. „Васил Коларов” № 12.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 13 /тринадесет/ броя
игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. 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 и подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат, свързани в система за формиране на премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен № MCJP 07–005 STCB.
3. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на месечна бонус игра.
4. Нова Тримесечна бонус игра.
Всички парични и предметни награди в бонус играта 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.
1.6.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-208/26.02.13/,/вх. № И-208/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-208, 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 „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, 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. Пазарджик,
ул. „Константин Величков” № 3.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-712/18.04.2012 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.

23

При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 040787168, представлявано поотделно от Румен Манолов Данаилов и Христо
Петров Христов – управители, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомати с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. 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:
- MAGIC COIN JACKPOT, с идентификационен № MCJP 07-004 STCB.
3. Нова ежедневна бонус игра.
Паричните премии са за сметка на организатора.
4. Преустановява се провеждането на седмична бонус игра, регламентирана в
раздел ІV 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.
1.7.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-207/22.02.13/,/вх. № И207/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-207, 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 „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 2.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1786/30.08.2012 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.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ 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

24

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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Чипровци” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 07-001 STCB.
3. Промени в бонус игри:
- преустановява се провеждането на бонус игри: „ЛЪКИ 500”, „СПЕЧЕЛИ
БОНУСА” и „MAGIC ADVENTURE”;
- програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
4. Нови бонус игри:
- бонус игра „ЛЪКИ 600”;
- бонус игра „HOT SUMMER”.
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.
1.8.„МОНТЕСИТО-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-215/26.02.13/,/вх. № И215/06.02.13г./
На 06.02.2013 г. с вх. № И-215, 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 „МОНТЕСИТО-М” ЕООД,
гр. София, за увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Поп Грую” № 88 А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-63/05.02.2013 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, 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
„МОНТЕСИТО-М” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Подуяне”, ул. „Поп Грую” № 88 А, ЕИК: 200779692, представлявано от Николета
Кръстева Кадиева – управител, изразяващи се в увеличаване с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Поп Грую” № 88 А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомата със 76 /седемдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МОНТЕСИТО-М” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP110830-013;
- Redfowl, тип JRF0709, идентификационен номер 017-12.
2. Промени в седмична бонус игра.
3. Нови бонус игри:
- Ежедневна бонус игра.
- Месечна бонус игра.
Всички награди са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.9.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-220/26.02.13/,/вх. № И-220/06.02.13г./
На 06.02.2013 г. с вх. № И-220, 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 „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, 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. Шумен, ул. „Панайот Волов” № 3.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2277/07.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”,
ул. „Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов
Петров – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати, за
игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Панайот Волов” № 3.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 30 /тридесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „МЕРИЛИН 1” ЕООД, 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:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP 120328-007.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP090407-101- /от 4 на 3/.
4. Подмяна и промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- ST-JPD, 1.01, с идентификационен № ДП 0452- /от 14 на 20/.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
ST-JPD, 1.01

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

JP120328-104
JP090407-101
07668
ДП 0452

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
003
011
061

Процент на
отчисления
1.0
1.0
1.5
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.10.„ШАНС ГРУП ДУЛОВО”ЕООД, гр. Исперих /изх. № П-221/25.02.13/,/вх. № И221/06.02.13г./
На 06.02.2013 г. с вх. № И-221, 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 „ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД,
гр. Исперих, за увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени
в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско шосе”
№ 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1850/30.08.2012 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.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ 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 „ШАНС
ГРУП ДУЛОВО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих,
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област Разград, ж.к. „Васил Априлов”, № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 200890810,
представлявано от Георги Стоянов Захариев – управител, изразяващи се в увеличаване
с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра,
ул. „Силистренско шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в кв. 16.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД, 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:
- Система Mystery Fever Jackpot System, тип MFJS-900, идентификационен №
190046 ще бъде подменена със система Mystery Day Jackpot System – II, тип MDJS - II,
идентификационен 190046.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

JP 091110-003
83327
05362

Уд-ние за
одобрен тип ДП
003
099
011

Процент на
отчисл.
1.0
1.5
1.5

190046

105

1.0

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1.
2.
3.

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

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

4.

Mystery Day Jackpot System – II,
тип MDJS - II

„Проксима-3” ООД

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.11.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-225/27.02.13/,/вх. № И-225/07.02.13г./
На 07.02.2013 г. с вх. № И-225, 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 „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, 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. Берковица, област Монтана, ул. „Николаевска” № 15.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2253/10.12.2012 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, 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
„ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова -

28

управител и Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, изразяваща се
в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Берковица,
област Монтана, ул. „Николаевска” № 15.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, свързан към система за формиране
на премия джакпот:
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер 0338.
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.
1.12.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-235/25.02.13/,/вх. № И-235/08.02.13г./
На 08.02.2013 г. с вх. № И-235, 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 „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, 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, пл. „Свилена”, х-л „Свилена”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2615/28.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
„ШАНС 07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас,
ж.к. „Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав
Цветанов Христов - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”,
х-л „Свилена”.
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 „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:

29

- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP070319-006;
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен номер 85232.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.13.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-236/25.02.13/,/вх. № И-236/08.02.13г./
На 08.02.2013 г. с вх. № И-236, 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 „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, 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. Несебър, област Бургас, ул. „Струма” № 23.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение №
И-1463/22.06.2012 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
„ШАНС 07” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас,
кв. „Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081 представлявано от Радослав Цветанов
Христов - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Струма” № 23.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 37 /тридесет и седем/
броя игрални автомата с 40 /четиридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен
№ CBJS 76090 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22,
идентификационен № 85784.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP110916-027;
- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен № CBJS 70333.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип, версия

Производител

Произв. номер

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System /CBJS/
Vega Jackpot System тип EGT-JS22
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

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

JP 080315-020
JP 080315-021
JP110916-027
CBJS 70333
85784
73148

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

Процент на
отчисл.
1,0
1,0
1.5
1.7
1.7
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.14.„ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”ЕООД, гр. Раднево /изх. № П241/25.02.13/,/вх. № И-241/11.02.13г./
На 11.02.2013 г. с вх. № И-241, 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 „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН
ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево, за намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара
Загора, бул. „Димитър Благоев” № 7Б.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1930/19.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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
„ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Раднево, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12,
ЕИК: 123624369, представлявано от Валентин Георгиев Вангелов – управител,
изразяващи се в намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Раднево, област Стара Загора, бул. „Димитър Благоев” № 7Б.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 11 /единадесет/ броя
игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот тип
BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 070816-005.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
JP 080224-015
CBJS 73085

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
022

Процент на
отчисление
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.15.„АЙ ДЖИ ЕМ”АД, гр. София /изх. № П-243/27.02.13/,/вх. № И-243/12.02.13г./
На 12.02.2013 г. с вх. № И-243, 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 „АЙ ДЖИ ЕМ” АД, гр. София,
за подмяна на 10 /десет/ 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. Сливен, бул. „Цар Симеон”, бл. „Момина сълза”.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-146/14.02.2012 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
„АЙ ДЖИ ЕМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Денкоглу” № 38, ЕИК: 831613030, представлявано заедно и поотделно от Румен
Петков Йорданов и Жанина Костадинова Паунова, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон”, бл. „Момина сълза”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “АЙ ДЖИ ЕМ” 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 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP 071129-025 ще бъде подменена с
BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP 060404-004;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 73037 ще
бъде подменена със система Vega Jackpot System, EGT-JS 22, с идентификационен
№ 84439.
3. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP 080616-005.
4. Нови бонус игри:
4.1. Ежедневна промоция „Шанс”.
4.2. Седмична бонус игра „Литъл Чемпиън”.
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4.3. Месечна бонус игра „Биг Чемпиън”.
Всички награди за бонус игрите са за сметка на организатора.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System, EGT-JS 22
EGT Progressive Jackpot (VGJP1)
AGJS / AG Jackpot server

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

JP 060404-004
JP 071129-026
84439
73147
091204-015-1

Уд-ние за
одобрен ДП
003
052
099
011
050

Процент на
отчисл.
1,0
2,0
1,9
1,6
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.
1.16.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-263/25.02.13/,/вх. № И263/14.02.13г./
На 14.02.2013 г. с вх. № И-263, 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 „ГРАНД КАЗИНО” ООД,
гр. София, за увеличаване с 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени
в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-30/21.01.2013 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов Василев управител, изразяващи се в увеличаване с 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 57 /петдесет и седем/
броя игрални автомата с 69 /шестдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД 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. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот
CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен № 85633.

33

3. Промяна в броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 027, предназначена за
свързване на игрални автомати от различни зали.
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 08661.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

CASINO LINK SYSTEM
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

Progressive Gaming Int. Corporation
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен номер
027
JP 090331-113
08661
85633

Удостоверение за
одобрен тип ДП
051
003
022
095

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.7
4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.17.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-262/25.02.13/,/вх. № И262/14.02.13г./
На 14.02.2013 г. с вх. № И-262, 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 „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за увеличаване с 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. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100,
хотел „Верея”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-31/07.02.2013 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. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69,
ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев управител, изразяващи се в увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „Верея”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 69 /шестдесет и девет/
броя игрални автомата с 81 /осемдесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” 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.
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2. Промяна в броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 026, предназначена за
свързване на игрални автомати от различни зали.
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен номер 07664.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.18.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-264/25.02.13/,/вх. № И264/14.02.13г./
На 14.02.2013 г. с вх. № И-264, 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 „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за увеличаване с 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени
в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-34/05.02.2013 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев управител, изразяващи се в увеличаване с 9 /дeвeт/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 57 /петдесет и седем/
броя игрални автомата с 69 /шестдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” 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:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен № 85603.
2. Нова „Шеста” бонус игра.
Всички награди за бонус играта са за сметка на организатора.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

Произв. номер

Casino Link System
BGJP 20.11 версия 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

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

020
JP090121-102
CBJS 08659
85603

Уд-ние за одобрен
тип ДП
051
003
022
095

Процент на
отчисл.
1.0
1.0
1.7
4.0
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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.
1.19.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-265/25.02.13/,/вх. № И265/14.02.13г./
На 14.02.2013 г. с вх. № И-265, 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 „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличаване със 7 /седем/ броя
игрални автомата и утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-37/06.02.2013 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, 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 „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличаване със
7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей
Сахаров” № 74А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 69 /шестдесет и девет/
броя игрални автомата с 87 /осемдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- CAT 4 CASH, тип EGT-JS31, идентификационен № 85623.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

CASINO LINK SYSTEM
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

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

Идентификационен номер
022
JP 080731-114
08660
85623

Удостоверение за
одобрен тип ДП
051
003
022
095

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.7
4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
1.20.„ВИСАБОН 2009”ООД, гр. София /изх. № П-287/26.02.13/,/вх. № И287/18.02.13г./
На 18.02.2013 г. с вх. № И-287, 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 „ВИСАБОН 2009” 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. София, ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1831/29.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1
и 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
„ВИСАБОН 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 200782311, представлявано от Емил Борисов
Кабакчиев – управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 57 /петдесет и седем/
броя игрални автомати с 64 /шестдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВИСАБОН 2009” 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 системи за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 12098;
- тип Casino Link System, идентификационен номер 0002.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.21.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-272/26.02.13/,/вх. № И-272/14.02.13г./
На 14.02.2013 г. с вх. № И-272, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от ЗХ, е подадено писмено искане „БАРГЕЙМ” 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. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109А.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2563/10.01.2013 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 промяна в издадения лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, заедно, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 109А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 40 /четиридесет/ броя
игрални автомата с 93 /деветдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP081127-029.
2. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на „СПЕЦИАЛНА ПЕРИОДИЧНА ПАРИЧНА
ПРЕМИЯ ПРИ УЧАСТИЕ В ИГРА НА ПРОМОТИРАНО ИГРАЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ”.
- Месечна бонус игра.
3. Нова ежедневна игра „Бинго Бонус”.
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.
1.22.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-273/27.02.13/,/вх. №
И-273/14.02.13г./
На 14.02.2013 г. с вх. № И-273, 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 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. Стара Загора,
ул. „Генерал Гурко” № 68.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1958/27.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38 ал. 1 – 3 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
„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 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 35 /тридесет и пет/
броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ 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. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 050704-005.
3. Преустановява се провеждането на дневна бонус игра „Happy Day” и месечна
бонус игра „Magic Jewels”.
4. Нови бонус игри:
- „Играй и спечели”.
- Месечна бонус игра.
- Специална бонус премия „Цифромания”.
- Седмична бонус игра „Golden Bird”.
Всички награди в бонус игрите са за сметка на организатора.
5. Промени в бонус игри:
- „Money for Players”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.23.„ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ООД, гр. София /изх. № П-288/26.02.13/,/вх. № И288/18.02.13г./
На 18.02.2013 г. с вх. № И-288, 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 „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” 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. Велинград, област Пазарджик, ул. „Александър
Стамболийски”, блок № 2, имот план. № 6459, кв. 110.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2205/30.10.2012 г. на ДКХ.

39

В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ 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 „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200350974, представлявано от Васил Иванов
Тошев - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски”,
блок № 2, имот план. № 6459, кв. 110.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” 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. Деинсталиране на системи за формиране на премия джакпот - 2 /два/ броя:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP080912-017;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 090415-018.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP090204-051;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 090415-017;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP090415-019.
4. Промени в бонус игри:
- Преустановява се провеждането на „Седмична бонус игра” и на предметна
бонус игра „Златна пирамида”.
- Специална бонус премия „Money for Players”.
5. Нови бонус игри:
- Седмична бонус игра „Пирамида на Ацтеки”.
- Седмична бонус игра „Златен шанс”.
- Специална бонус промоция „Цифромания”.
Бонус наградите за всички бонус игри са за сметка на организатора.
6. 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
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

Идентификационен номер
JP090204-051
JP 090415-017
JP090415-019
CBJS 08700

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
052
022

Процент на
отчисление
1.0
1.0
2.0
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
1.24.„ЩЕРЕВ ТУР”АД, гр. Карлово /изх. № П-277/27.02.13/,/вх. № И-277/15.02.13г./
На 15.02.2013 г. с вх. № И-277, 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 „ЩЕРЕВ ТУР” АД, гр. Карлово, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати, утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на
вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес:
гр. Карлово, област Пловдив, пл. „20 – ти юли” № 1.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-91/11.03.2011 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 „ЩЕРЕВ
ТУР” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, област Пловдив, пл. „20 – ти
юли” № 1, ЕИК: 115008302, представлявано от Стилияна Щерева Щерева, изразяващи се
в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област
Пловдив, пл. „20 – ти юли” № 1.
След промяната в игралната зала ще бъдат експлоатирани 10 /десет/ броя игрални
автомати с 10 /десет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ЩЕРЕВ ТУР” АД, гр. Карлово:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1.1 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.
1.2. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на премия
джакпот:
- BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP101102-024;
- JOPPY, Multi Jackpot System с идентификационен № JP-MS092.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи 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.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
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изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.25.„КОЛОРАДО”ЕООД, гр. Раковски /изх. № П-292/27.02.13/,/вх. № И292/19.02.13г./
На 19.02.2013 г. с вх. № И-292, 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 „КОЛОРАДО” ЕООД, гр. Раковски,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, 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. Раковски,
област Пловдив, ул. „Москва” № 5.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-1376/22.06.2012 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КОЛОРАДО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, област
Пловдив, ул. „Тодор Икономов” № 8, ЕИК: 160043142, представлявано от Милко Петров
Айлов - управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Раковски, област
Пловдив, ул. „Москва” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 13 /тринадесет/ броя
игрални автомати с 13 /тринадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КОЛОРАДО” ЕООД, гр. Раковски, 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:
- Vega Jackpot System, EGT-JS 22, с идентификационен № 85729.
3. Промяна на процента на отчисление при система за формиране на премия
джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен № JP070608-009– /от 4,5 на 2/.
4. 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 60-04, Fusion
Jewel Jackpot
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Vega Jackpot System, EGT- JS 22

“Казино технологии” АД
“Казино технологии” АД
DLV, Латвия
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Евро Геймс Технолоджи“ ООД

Идентификационен номер
JP070608-008
JP070608-009
00JM5080
08616
85729

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
052
079
011
099

Процент на
отчисления
1,0
2,0
4,0
1,6
1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За тото игри:
2.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П302/27.02.13/,/вх. № И-302/20.02.13г./
На 20.02.2013 г. с вх. № И-302, 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
закриване на 2 /два/ броя и откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-261/27.02.2013 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:
I. Да прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил;
2. с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград.
ІІ. Да разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема
залози и изплаща печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1. гр. Стара Загора, кв. „Зора”, ул. „Волна песен” № 1, северно от площада.
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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3. За лото игри:
3.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-279/27.02.13/,/вх. № И-279/15.02.13г./
На 15.02.2013 г. с вх. № И-279, 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 5 /пет/ броя и откриване на 3 /три/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-185/27.02.2013 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
„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:
I. Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, ул. „Александър
Стамболийски” № 24;
2. гр. Две Могили, област Русе, бул. „България” № 71;
3. гр. Долни Чифлик, област Варна, ул. „23-ти септември” № 2 А;
4. гр. Пловдив, бул. „България” № 41;
5. гр. Лом, област Монтана, ул. „Славянска” № 56.
II. Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Кокаляне, община Столична, Софийска област, ул. „Кръстан Младенов” № 2;
2. гр. София, ул. „Поп Грую” № 88 А;
3. с. Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, ул. „Четиридесет и девета”
№ 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-280/27.02.13/,/вх. № И-280/15.02.13г./
На 15.02.2013 г. с вх. № И-280, 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”,
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изразяваща се в закриване на 5 /пет/ броя и откриване на 3 /три/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-186/27.02.2013 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
„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:
I. Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, ул. „Александър
Стамболийски” № 24;
2. гр. Две Могили, област Русе, бул. „България” № 71;
3. гр. Долни Чифлик, област Варна, ул. „23-ти септември” № 2 А;
4. гр. Пловдив, бул. „България” № 41;
5. гр. Лом, област Монтана, ул. „Славянска” № 56.
II. Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Кокаляне, община Столична, област София, ул. „Кръстан Младенов” № 2;
2. гр. София, ул. „Поп Грую” № 88 А;
3. с. Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, ул. „Четиридесет и девета”
№ 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П301/27.02.13/,/вх. № И-301/20.02.13г./
На 20.02.2013 г. с вх. № И-301, 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 закриване на 2 /два/ броя и
откриване на 1 /един/ брой тото пункт.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-260/27.02.2013 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
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по
БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил;
2. с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград.
II. Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и
изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1. гр. Стара Загора, кв. „Зора”, ул. „Волна песен” № 1, северно от площада.
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 случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-281/27.02.13/,/вх. № И-281/15.02.13г./
На 15.02.2013 г. с вх. № И-281, 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 5 /пет/ броя и откриване на 3 /три/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-187/27.02.2013 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:
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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 случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, ул. „Александър
Стамболийски” № 24;
2. гр. Две Могили, област Русе, бул. „България” № 71;
3. гр. Долни Чифлик, област Варна, ул. „23-ти септември” № 2 А;
4. гр. Пловдив, бул. „България” № 41;
5. гр. Лом, област Монтана, ул. „Славянска” № 56.
II. Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Кокаляне, община Столична, Софийска област, ул. „Кръстан Младенов” № 2;
2. гр. София, ул. „Поп Грую” № 88 А;
3. с. Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, ул. „Четиридесет и девета”
№ 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри и за
утвърждаване на образци на талони:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-162/22.02.13/,/вх. №
И-162/29.01.13г./
На 29.01.2013 г. с вх. № И-162, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД,
гр. Свиленград, за 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 /по издадено 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. 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 „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на
управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297,
представлявано от Багджъ Гюлбин – изпълнителен директор и Мехмет Тан –
изпълнителен директор, заедно, промени в Задължителни игрални условия и правила за
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организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, изразяващи се във:
- въвеждане на специална периодична промоция „HAPPY HOUR EXTRA BET”;
- в чл. 48 б, ал. 8 се добавя текст, че организаторът може да предоставя на
клиентите „Promotion Ticket” за участие в промоционалните хазартни игри на игрални
автомати.
Всички премии са за сметка на организатора.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П237/25.02.13/,/вх. № И-237/08.02.13г./
На 08.02.2013 г. с вх. № И-237, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” 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: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър
Малинов” № 77 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2427/10.12.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131,
ЕИК: 130935662, представлявано само двама по двама от Махмут Метин Шахин, Росен
Людмилов Солаков и Бирбудак Юксел – управители, представените за игрално казино с
адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Нова специална периодична премия „MLADOST RAFFLE”.
2. Нова специална периодична премия „TREASURES OF MLADOST”.
3. Нова специална периодична премия „TRY YOUR CHANCE”.
Наградите за всички специални 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.
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1.3.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-213/25.02.13/,/вх. № И213/06.02.13г./
На 06.02.2013 г. с вх. № И-213, 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 и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET” /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2664/22.01.2013 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. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, представените за игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. В чл.120, ал. 8 се регламентират нови условия за получаване на „Lady Bonus”.
2. В чл.120, ал. 9 се регламентират нови условия за получаване на „Happy hour”.
3. В чл. 120, ал. 10 се регламентира нова бонификация „Нов клиент”.
4. В чл. 121, ал. 1 се регламентират нови условия за получаване на картончета,
като всеки клиент има право да получи максимум 100 картончета на ден.
5. В чл. 122, ал. 2 се регламентира нова процедура за теглене на картончета.
6. В чл. 123 се регламентира разделянето на досегашните ежедневни бонус игри
на малка бонус игра с общ награден фонд за цялата седмица в размер на 2 100 лева,
които се теглят и раздават в 21 тегления и голяма бонус игра с общ награден фонд за
цялата седмица в размер на 3 150 лева, които се теглят и раздават в 21 тегления – съотв.
регламентирани в ал. 1 и ал. 2.
7. В чл. 125, ал. 1 се регламентира нова дата на провеждане на месечната бонус
игра – отсега нататък месечната бонус игра ще се провежда на 15-то и 30- то число на
месеца.
Бонус наградите за всички игри са за сметка на организатора.
8. Преустановява се провеждането на бонус играта „Бързи пари”, регламентирана
в чл. 124 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. За игри с игрални автомати:
2.1.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-199/22.02.13/,/вх. № И-199/05.02.13г./
На 05.02.2013 г. с вх. № И-199, 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
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на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44
/по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2551/27.12.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги
Методиев Карабельов, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Преслав” № 44, изразяващи се в:
1. Промени в бонус игри.
2. 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.
2.2.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-212/22.02.13/,/вх. № И212/06.02.13г./
На 06.02.2013 г. с вх. № И-212, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян,
област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2567/27.12.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7, изразяващи
се в:
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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.
2.3.„МИЛИОН КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-227/25.02.13/,/вх. № И227/08.02.13г./
На 08.02.2013 г. с вх. № И-227, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „МИЛИОН КАЗИНО” 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. „Цариградско Шосе” № 16, бл. 11 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2166/01.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „МИЛИОН КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе” № 16, бл. 11, ЕИК: 131518216,
представлявано от Емилианна Николаева Любенова – управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 16, бл. 11,
изразяваща 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. Нова 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.
2.4.„АЙ ДЖИ ЕМ”АД, гр. София /изх. № П-242/25.02.13/,/вх. № И-242/12.02.13г./
На 12.02.2013 г. с вх. № И-242, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „АЙ ДЖИ ЕМ” 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. Пещера, област
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Пазарджик, ул. „Нестор Личев” № 5 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1718-1/19.09.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 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 „АЙ ДЖИ ЕМ” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Средец”, ул. „Денкоглу” № 38, ЕИК: 831613030, представлявано от
Румен Петков Йорданов – изпълнителен директор, и Жанина Костадинова Паунова –
изпълнителен директор, заедно и поотделно, промени в Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пещера, област Пазарджик, ул. „Нестор Личев” № 5, 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.„СЛОТ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-284/26.02.13/,/вх. № И-284/18.02.13г./
На 18.02.2013 г. с вх. № И-284, 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 „СЛОТ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска” № 73.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2137/06.11.2012 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 и чл. 38, ал. 1 - 3, чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „СЛОТ
ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 175211382, представлявано от Благослав Пламенов Благоев -
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управител и Явор Борисов Милков - управител, заедно, изразяващи се в промени в
представените за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска” № 73:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1.1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи 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.
1.2. Деинсталиране на 3 /три/ броя системи за формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 08669;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP110426-025;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP110426-026.
1.3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP080409-050.
1.4. Промяна на процента на отчисление на система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP080409-050.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи 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.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. След промените в игралната зала ще функционира следната система за
формиране на премия джакпот:
№
1.

Тип, версия

Производител

BGJP 60-04, Fusion „Казино Технологии” АД

Произв. номер
JP080409-050

Уд-ние за одобрен
тип ДП
052

Процент на отчисл.
1.6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6.„ФОКС-1”ООД, гр. Бургас /изх. № П-216/27.02.13/,/вх. № И-216/06.02.13г./
На 06.02.2013 г. с вх. № И-216, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ФОКС-1” ООД, гр. Бургас, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя
Миладинови”, бл. 38 - партер / по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2419/07.12.2012 г. на ДКХ /.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ФОКС-1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. „Братя Миладинови”, бл. 38, партер, зала „Пагане”, ЕИК: 102046225,
представлявано от Пламен Петков Петков – управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл. 38 - партер, 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.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-217/26.02.13/,/вх. № И-217/06.02.13г./
На 06.02.2013 г. с вх. № И-217, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, кв. „Свети Иван
Рилски”, бл. 29, подблоково пространство /по дадено Разрешение № И-1804/31.10.2011
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 „МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Младост”, ул. „Вяра” бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599,
представлявано от Петър Атанасов Петров - управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, кв. „Свети Иван Рилски”, бл. 29, подблоково
пространство, 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-218/22.02.13/,/вх. № И-218/06.02.13г./
На 06.02.2013 г. с вх. № И-218, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Владислав
Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2032/05.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Младост”, ул. „Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599,
представлявано от Петър Атанасов Петров – управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда
№ 2, 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.
2.9.„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-219/25.02.13/,/вх. № И-219/06.02.13г./
На 06.02.2013 г. с вх. № И-219, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3 по плана на 25 микрорайон
/по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2033/05.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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

55

хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Младост”, ул. „Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599,
представлявано от Петър Атанасов Петров – управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV,
кв. 3 по плана на 25 микрорайон, 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.
2.10.ЕТ„АДИКА-АДРИАНА ЧАКЪРОВА”, гр. Разград /изх. № П-222/26.02.13/,/вх.
№ И-222/07.02.13г./
На 07.02.2013 г. с вх. № И-222, 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 „АДИКА – АДРИАНА ЧАКЪРОВА”,
гр. Разград, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Разград, бул. „България” № 3
/по дадено Разрешение № И-2174/03.01.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „АДИКА – АДРИАНА ЧАКЪРОВА” със седалище и адрес на
управление: гр. Разград, бул. „България” № 3, ЕИК: 030131354, представляван от
Адриана Георгиева Чакърова /физическо лице-търговец/, представените за игрална зала
с адрес: гр. Разград, бул. „България” № 3, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи 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. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
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финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
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.ЕТ„АДИ-НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”, гр. Разград /изх. № П-223/26.02.13/,/вх. № И223/07.02.13г./
На 07.02.2013 г. с вх. № И-223, 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 „АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”,
гр. Разград, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”, Кооперативен
пазар /по дадено Разрешение № И-2173/03.01.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА” със седалище и адрес на
управление: гр. Разград, бул. „България” № 3, ЕИК: 116573878, представляван от Неделя
Кръстева Керчева /физическо лице-търговец/, представените за игрална зала с адрес:
гр. Разград, ж.к. „Орел”, Кооперативен пазар, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи 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. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи 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.
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3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
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.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-224/25.02.13/,/вх. № И-224/07.02.13г./
На 07.02.2013 г. с вх. № И-224, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана,
ул. „Славянска” № 13-А /по дадено Разрешение № И-1031/03.05.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана,
ул. „Княз Александър Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка
Тодорова Стаменова и Детелин Борисов Стаменов - управители, заедно и поотделно,
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, област Монтана, ул. „Славянска”
№ 13-А, 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.
2.13.„КИРИШ”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-229/25.02.13/,/вх. № И-229/08.02.13г./
На 08.02.2013 г. с вх. № И-229, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, бул. „България” № 86 /по дадено Разрешение № И-58/14.02.2012 г. на ДКХ/.

58

В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ 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 „КИРИШ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България” № 63, ЕИК: 126026359, представлявано
от Курти Георгиев Куртев – управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България” № 86, 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.
2.14.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-230/25.02.13/,/вх. № И230/08.02.13г./
На 08.02.2013 г. с вх. № И-230, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас,
ул. „Републиканска” № 10 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-1967/03.10.2012 г.
на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, 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 „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119,
представлявано заедно и поотделно от Росен Йорданов Киришев и Курти Георгиев
Куртев – управители, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас,
ул. „Републиканска” № 10, включващи 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.
2.15.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-232/25.02.13/,/вх. № И232/08.02.13г./
На 08.02.2013 г. с вх. № И-232, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Приморско,
област Бургас, ул. „Трети март” № 75 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1968/03.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119,
представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител и Курти Георгиев Куртев –
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. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март” № 75, 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.
2.16.„ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-233/25.02.13/,/вх. № И233/08.02.13г./
На 08.02.2013 г. с вх. № И-233, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област
Хасково, бул. „България” № 5 /по дадено Разрешение № И-545/02.04.2012 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
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извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Тодор Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119,
представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител и Курти Георгиев Куртев –
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. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 5, 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.
2.17.„ЕЛМА”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-231/25.02.13/,/вх. № И-231/08.02.13г./
На 08.02.2013 г. с вх. № И-231, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ЕЛМА” ООД, гр. Свиленград, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Любимец, област
Хасково, бул. „Одрин” № 1 ж, УПИ ХХХІV-2242 в кв. 178 /по дадено разрешение №
И-13/14.02.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ЕЛМА” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България” № 63, ЕИК: 836147864, представлявано
от Пенка Николова Киришева – управител, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Любимец,
област Хасково, бул. „Одрин” № 1 ж, УПИ ХХХІV-2242 в кв. 178, включващи 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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2.18.„ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-234/27.02.13/,/вх. № И-234/08.02.13г./
На 08.02.2013 г. с вх. № И-234, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ОСКАР БЕТ” ЕООД,
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. Пловдив,
район „Централен”, ул. „Генерал Данаил Николаев” № 74-76.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2275/07.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 - 3 и чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ОСКАР
БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
ул. „Генерал Данаил Николаев” № 74, ЕИК: 201969940, представлявано от Костадин
Михайлов Корадов – управител, изразяващи се в промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Генерал Данаил Николаев” № 74-76,
включващи:
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 2 /два/ броя системи за формиране на премии джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 120305-007;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 81568.
3. Промяна на броя на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS 22, идентификационен номер 81572.
4. Промяна в Седмична бонус игра № 1.
5. Нова седмична бонус игра № 2.
Бонус наградите са за сметка на организатора.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентифик.
номер

1.
2.
3.

BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

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

JP120305-008
82000
81572

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
052
011
099

Процент на
отчисление
1.98
2.0
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.19.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-239/26.02.13/,/вх. № И239/08.02.13г./
На 08.02.2013 г. с вх. № И-239, 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 утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
област Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 51.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2148/30.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69 ал. 1 и
3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „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
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив,
ул. „Александър Стамболийски” № 51, включващи:
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 процента на отчисленията за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03379.
3. Нова бонус програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
Бонус наградите са за сметка на организатора.
4. Промени в „МЕСЕЧНА БОНУС ИГРА”.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

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

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

JP 070611–029
MCJP 08–002
CBJS 03379

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
030.3
022.1

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
0.25

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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2.20.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-240/25.02.13/,/вх. № И240/08.02.13г./
На 08.02.2013 г. с вх. № И-240, 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 „ПИРИН ТУРС 2002” 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. Харманли,
област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-2045/01.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3 и чл. 69, ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител,
изразяващи се в промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково,
ул. „Янко Сакъзов” № 2, включващи:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол
№ 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна в процента на отчисления на игралните автомати, свързани към
система за формиране на премия джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS),
идентификационен номер CBJS 03387.
3. Промени в изплащаните награди при месечна бонус игра.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Идентификационен номер
JP 070611 – 035
JP 081103 – 037
MC JP 07–031 STCB
CBJS 03387
09727

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003
003
030.3
022.1
011

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.0
0.25
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21.„РАШЕВ-85”ЕООД, гр. Попово /изх. № П-267/25.02.13/,/вх. № И-267/14.02.13г./
На 14.02.2013 г. с вх. № И-267, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „РАШЕВ-85” ЕООД, гр. Попово, 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. Опака, област
Търговище, ул. „България” № 85 /по дадено Разрешение № И-1433/22.06.2012 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. 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 „РАШЕВ-85” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Попово, област Търговище, ул. „Бачо Киро” № 10, ЕИК: 200650345, представлявано
от Юлия Христова Рашева – управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Опака, област Търговище, ул. „България” № 85, 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.
2.22.„ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-268/25.02.13/,/вх. № И268/14.02.13г./
На 14.02.2013 г. с вх. № И-268, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД, 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. Пловдив,
ул. „Янко Сакъзов” № 37 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2067/30.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Захари Княжевски” № 2, ет. 6, ап. 23,
ЕИК: 115879530, представлявано от Зорница Георгиева Шушутева - управител и Георги
Йорданов Шушутев – 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. „Янко Сакъзов” № 37, съобразени с приетите от ДКХ с протокол
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№ 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23.„ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-269/27.02.13/,/вх. № И269/14.02.13г./
На 14.02.2013 г. с вх. № И-269, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД, гр. Пловдив,
за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив,
ул. „Антим І” № 2, хотелски комплекс „Тракия” /по дадено Разрешение №
И-1097/06.06.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. 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 „ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Захари Княжевски” № 2, ет. 6, ап. 23,
ЕИК: 115879530, представлявано от Зорница Георгиева Шушутева - управител и Георги
Йорданов Шушутев – управител, заедно и поотделно, представените за игрална зала с
адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Антим І” № 2, хотелски комплекс
„Тракия”, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи 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. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи 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.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
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изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
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.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-271/27.02.13/,/вх. № И271/14.02.13г./
На 14.02.2013 г. с вх. № И-271, 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 „РАДКА МОСКОВА” ООД,
гр. Самоков, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Момчилград, област Кърджали, ул. „Александър Стамболийски” № 10, УПИ I, пл. сн.
№ 493, кв. 31.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1859/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл. 38, ал. 1 – 3, чл. 69 ал. 1
и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област,
ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова - управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Момчилград, област Кърджали, ул. „Александър Стамболийски” № 10, УПИ I, пл. сн.
№ 493, кв. 31, включващи:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- система EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 05143 ще
бъде подменена със система EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен
№ 05053.
3. Нови бонус игри.
- седмична бонус игра;
- специална бонус промоция „Money for Nothing”;
- специална бонус промоция „Money for Players”.
Всички парични награди и промоции са за сметка на организатора.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

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

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

JP 071129-020
05053
83403

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
011
099

Процент
на
отчисление
1.0
1.5
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-289/27.02.13/,/вх. № И-289/19.02.13г./
На 19.02.2013 г. с вх. № И-289, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от “МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати и 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. Елхово,
област Ямбол, ул. “Търговска” № 23 /по дадено Разрешение № И-1655/23.07.2012 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. 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 “МОТ 70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър
Кръстев Кръстев – управител, представените за игрална зала с адрес: гр. Елхово, област
Ямбол, ул. “Търговска” № 23, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи 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. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи 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
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Против - няма.
2.26.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П293/27.02.13/,/вх. № И-293/19.02.13г./
На 19.02.2013 г. с вх. № И-293, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Георги Бенковски”, УПИ
ХІІ, в кв. 207 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-78/06.02.2013 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. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и
адрес на управление: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52,
ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Георги
Бенковски”, УПИ ХІІ, в кв. 207, 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.
2.27.„ИЗПАУ-2008”ЕООД, гр. Любимец /изх. № П-295/27.02.13/,/вх. № И295/20.02.13г./
На 20.02.2013 г. с вх. № И-295, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл. 38,
ал. 2 и 3 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ИЗПАУ - 2008” ЕООД, гр. Любимец, за
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в
игрална зала с адрес: с. Йерусалимово, община Любимец, област Хасково, ПИ
№ 000473, местност „Кереч Дере”, край АМ „Марица” - 88+970 ляво /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2536/27.12.2012 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.
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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 „ИЗПАУ - 2008” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Любимец, област Хасково, ул. „Църковна” № 22, ЕИК: 200123364, представлявано от
Христо Димитров Чорлов – управител, представените за игрална зала с адрес:
с. Йерусалимово, община Любимец, област Хасково, ПИ № 000473, местност „Кереч
Дере”, край АМ „Марица” - 88+970 ляво, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи 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. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи 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.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
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.ЕТ„ДИК-ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ”, гр. Габрово /изх. № П-308/27.02.13/,/вх. №
И-308/21.02.13г./
На 21.02.2013 г. с вх. № И-308, 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 “ДИК – ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ”,
гр. Габрово, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. “Емануил Манолов” № 14
/по дадено Разрешение № И-2456/25.01.2011 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на ЕТ “ДИК – ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Габрово, ул. „Омуртаг” № 3, ЕИК: 107043336, представляван от
Димитър Василев Михайлов /физическо лице-търговец/, представените за игрална зала с
адрес: гр. Габрово, ул. “Емануил Манолов” № 14, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи 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. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи 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.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За лотарийна игра/ утвърждаване на образци на талони:
3.1.ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П351/27.02.13/,/вх. № И-351/25.02.13г./
На 25.02.2013 г. с вх. № И-351, 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 ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, до Държавна комисия по хазарта за утвърждаване на
промени в Задължителни правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна
игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с включени разновидности „ЗОДИАК” – тираж
четвърти, и „ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” – тираж втори, и утвърждаване на образци на
талони за участие в играта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-157/12.02.2013 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,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси, поради което и на
основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11 и чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за
хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28,
ЕИК по БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов –
изпълнителен директор, представените Задължителни правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с включени
разновидности „ЗОДИАК” – тираж четвърти, и „ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” – тираж
втори, и да утвърди 22 /двадесет и два/ броя образци на талони за участие в играта.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
ПО ЕДИНАДЕСЕТИ РАЗДЕЛ - Разни:
На основание чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗХ, председателят на ДКХ внася за разглеждане
предложение с изх. № П-367/28.02.2013 г. по искане с вх. № И-367/25.02.2013 г. от
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София в точка разни от дневния ред и предлага
същото да бъде разгледано на днешното заседание. Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Приема да разгледа внесеното от председателя на ДКХ предложение изх. №
П-367/28.02.2013 г. по искане с вх. № И-367/25.02.2013 г. от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН”АД за промяна в състава на управителен орган.
Гласували – 4
За – 4
Против – няма.
1.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-367/28.02.13/,/вх. № И367/25.02.13г./
На 25.02.2013 г. с вх. № И-367, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и чл. 37,
ал. 4 от ЗХ, е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” 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 вписаните промени в Търговския регистър на „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано заедно от Антон
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Георгиев Михов и Руди Христов Баков, изразяващи се в преминаване от двустепенна
към едностепенна система на управление и във вписване на нов член в съвета на
директорите на дружеството /На 15.02.2013 г. са направени промени, като от
двустепенна система на управление, състояща се от Управителен съвет и Надзорен
съвет, се преминава в едностепенна система на управление с управителен орган - Съвет
на директорите, а като нов член на Съвета на директорите е вписан Димитър Николаев
Муховски/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател:
/Калоян Кръстев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/
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