РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№7
София, 26.04.2013 г.

Днес, 26 април 2013 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта с
участието на г-н Иван Еничеров – председател, г-н Васил Панов, г-жа Атанаска
Георгиева, г-н Явор Колев и г-жа Даниела Щрегарска– членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на Дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум, при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
РАЗДЕЛ ПЪРВИ – Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-440/24.04.13/,/вх. № И-440/01.03.13г./
1.2. „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-784/24.04.13/,/вх. № И-784/11.03.13г./
1.3. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София /изх. № П-444/24.04.13/,/вх. № И444/04.03.13г./
1.4.„ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-829/24.04.13/,/вх. № И829/13.03.13г./
РАЗДЕЛ ВТОРИ – 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.„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София /изх. № П-285/24.04.13/,/вх. № И-285/18.02.13г./
1.2.„КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София /изх. № П-286/24.04.13/,/вх. № И-286/18.02.13г./
1.3. „ММ-ПЛЮС” ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-346/24.04.13/,/вх. № И-346/22.02.13г./
1.4. „МАКАО” ООД, гр. Пловдив /изх. № П-876/24.04.13/,/вх. № И-876/19.03.13г./
РАЗДЕЛ ТРЕТИ – Разглеждане на подадени документи, предвидени в Наредбата по
чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лиценз 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. № 526/24.04.2013 г. във връзка с представени документи от
„КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София /Удостоверение за издаден лиценз № И2332/26.11.2012 г./
2. Докладна записка изх. № 527/24.04.2013 г. във връзка с представени документи от
„ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие /Удостоверение за издаден лиценз № И236/05.03.2013 г./
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3. Докладна записка изх. № 528/24.04.2013 г. във връзка с представени документи от
„ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД, гр. София /Удостоверение за издаден лиценз № И371/25.03.2013 г./
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ – Разглеждане на писмени искания за промени в издадени
лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„КАЗИНО ДИАМАНТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-514/24.04.13/,/вх. № И514/06.03.13г./
1.2.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-828/24.04.13/,/вх. № И828/13.03.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-506/24.04.13/,/вх. № И-506/06.03.13г./
2.2.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-507/24.04.13/,/вх. № И-507/06.03.13г./
2.3.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-509/24.04.13/,/вх. № И509/06.03.13г./
2.4.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-510/24.04.13/,/вх. № И-510/06.03.13г./
2.5.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-675/24.04.13/,/вх. № И-675/11.03.13г./
2.6.ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-515/24.04.13/,/вх. № И515/06.03.13г./
2.7.ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-516/24.04.13/,/вх. № И516/06.03.13г./
2.8.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-519/24.04.13/,/вх. № И519/06.03.13г./
2.9.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-539/24.04.13/,/вх. № И-539/06.03.13г./
2.10. „БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-777/24.04.13/,/вх. № И-777/11.03.13г./
2.11.„ПАЛМС ЛЮЛИН”ООД, гр. София /изх. № П-776/24.04.13/,/вх. № И-776/11.03.13г./
2.12.„МОТ-70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-545/24.04.13/,/вх. № И-545/07.03.13г./
2.13. „МОТ-70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-833/24.04.13/,/вх. № И-833/14.03.13г./
2.14.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П557/24.04.13/,/вх. № И-557/07.03.13г./
2.15.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П558/24.04.13/,/вх. № И-558/07.03.13г./
2.16.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П559/24.04.13/,/вх. № И-559/07.03.13г./
2.17.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-566/24.04.13/,/вх. № И-566/07.03.13г./
2.18.„АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000”ООД, гр. София /изх. № П-584/24.04.13/,/вх. № И584/08.03.13г./
2.19.ЕТ„СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе /изх. № П-591/24.04.13/,/вх. №
И-591/08.03.13г./
2.20.ЕТ„СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе /изх. № П- 592/24.04.13/,/вх. №
И-592/06.03.13г./
2.21.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-609/24.04.13/,/вх. № И-609/08.03.13г./
2.22.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-610/24.04.13/,/вх. № И-610/08.03.13г./
2.23.„ЛЪКИ ГЕЙМС”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-613/24.04.13/,/вх. № И-613/08.03.13г./
2.24.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-620/24.04.13/,/вх. № И-620/08.03.13г./
2.25.ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-621/24.04.13/,/вх. № И621/08.03.13г./
2.26.ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-622/24.04.13/,/вх. № И622/08.03.13г./
2.27.ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-623/24.04.13/,/вх. № И623/08.03.13г./
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2.28.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-626/24.04.13/,/вх. № И626/08.03.13г./
2.29.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-629/24.04.13/,/вх. № И629/08.03.13г./
2.30.„ПИРИНСТИЛ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-646/24.04.13/,/вх. № И646/11.03.13г./
2.31.„ПИРИНСТИЛ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-647/24.04.13/,/вх. № И647/11.03.13г./
2.32.„ИНФОФЕСТ”ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № П-664/24.04.13/,/вх. № И664/11.03.13г./
2.33.ЕТ„НЕВИ-НАЙДЕН ШОПОВ”, гр. Пазарджик /изх. № П-666/24.04.13/,/вх. № И666/11.03.13г./
2.34.„ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Симитли /изх. № П-513/24.04.13/,/вх. № И513/06.03.13г./
2.35.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-679/24.04.13/,/вх. № И679/11.03.13г./
2.36.„ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ”ООД, гр. София /изх. № П-693/24.04.13/,/вх. № И693/11.03.13г./
2.37.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-709/24.04.13/,/вх. № И-709/11.03.13г./
2.38.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-710/24.04.13/,/вх. № И-710/11.03.13г./
2.39.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-711/24.04.13/,/вх. № И-711/11.03.13г./
2.40.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-723/24.04.13/,/вх. № И-723/11.03.13г./
2.41.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-729/24.04.13/,/вх. № И-729/11.03.13г./
2.42.„СИТ-33”ООД, гр. София /изх. № П-718/24.04.13/,/вх. № И-718/11.03.13г./
2.43.„ПОМО-ГИЗА”ООД, гр. Поморие /изх. № П-727/24.04.13/,/вх. № И-727/11.03.13г./
2.44.„ХАЗАРТ 08”ООД, гр. София /изх. № П-778/24.04.13/,/вх. № И-778/11.03.13г./
2.45.ЕТ„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-785/24.04.13/,/вх. №
И-785/11.03.13г./
2.46.ЕТ„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-789/24.04.13/,/вх. №
И-789/11.03.13г./
2.47.„СТЕФИ-2012”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-794/24.04.13/,/вх. № И-794/11.03.13г./
2.48.„ЕЛИТ 8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-795/24.04.13/,/вх. № И-795/11.03.13г./
2.49.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-927/24.04.13/,/вх. № И-927/26.03.13г./
2.50.„РЕСПЕКТ-2007”ООД, гр. Карнобат /изх. № П-999/24.04.13/,/вх. № И999/05.04.13г./
3. За тото и лото игри:
3.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-615/24.04.13/,/вх. № И-615/08.03.13г./
3.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-850/24.04.13/,/вх. № И-850/15.03.13г./
3.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-910/24.04.13/,/вх. № И-910/22.03.13г./
3.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-952/24.04.13/,/вх. № И-952/29.03.13г./
3.5.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1001/24.04.13/,/вх. № И-1001/05.04.13г./
3.6.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. №
895/24.04.13/,/вх. № И-895/21.03.13г./
3.7.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. №
940/24.04.13/,/вх. № И-940/28.03.13г./
3.8.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. №
987/24.04.13/,/вх. № И-987/03.04.13г./
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4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-616/24.04.13/,/вх. № И-616/08.03.13г./
4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-852/24.04.13/,/вх. № И-852/15.03.13г./
4.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-912/24.04.13/,/вх. № И-912/22.03.13г./
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4.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-953/24.04.13/,/вх. № И-953/29.03.13г./
4.5.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1003/24.04.13/,/вх. № И-1003/05.04.13г./
4.6.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-887/24.04.13/,/вх. № И-887/20.03.13г./
4.7.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П894/24.04.13/,/вх. № И-894/21.03.13г./
4.8.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П939/24.04.13/,/вх. № И-939/28.03.13г./
4.9.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П986/24.04.13/,/вх. № И-986/03.04.13г./
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-617/24.04.13/,/вх. № И-617/08.03.13г./
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-851/24.04.13/,/вх. № И-851/15.03.13г./
5.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-911/24.04.13/,/вх. № И-911/22.03.13г./
5.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-954/24.04.13/,/вх. № И-954/29.03.13г./
5.5.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1002/24.04.13/,/вх. № И-1002/05.04.13г./
РАЗДЕЛ ПЕТИ – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-251/24.04.13/,/вх. № И-251/13.02.13г./
1.2.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-252/24.04.13/,/вх. № И-252/13.02.13г./
1.3.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-257/24.04.13/,/вх. № И-257/13.02.13г./
1.4.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-258/24.04.13/,/вх. № И-258/13.02.13г./
1.5.„БОРА 3001”ООД, гр. София /изх. № П-403/24.04.13/,/вх. № И-403/28.02.13г./
1.6.ЕТ„ВЛАДИНА-ЙОРДАН ДИНЕВ”, гр. София /изх. № П-438/24.04.13/,/вх. № И438/01.03.13г./
1.7.„КИС-98”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-483/24.04.13/,/вх. № И-483/06.03.13г./
1.8.„КИС-98”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-485/24.04.13/,/вх. № И-485/06.03.13г./
1.9.„ЕС ДЖИ КАЗИНО”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-484/24.04.13/,/вх. № И484/06.03.13г./
1.10.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-499/24.04.13/,/вх. № И-499/06.03.13г./
1.11.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-500/24.04.13/,/вх. № И-500/06.03.13г./
1.12.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-501/24.04.13/,/вх. № И501/06.03.13г./
1.13.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-502/24.04.13/,/вх. № И502/06.03.13г./
1.14.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-503/24.04.13/,/вх. № И-503/06.03.13г./
1.15.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-504/24.04.13/,/вх. № И-504/06.03.13г./
1.16.„ФИЛИ”ООД, гр. Плевен /изх. № П-511/24.04.13/,/вх. № И-511/06.03.13г./
1.17.„МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив /изх. № П-521/24.04.13/,/вх. № И-521/06.03.13г./
1.18.„МАКАО” ООД, гр. Пловдив /изх. № П-522/24.04.13/,/вх. № И-522/06.03.13г./
1.19.„ИГНАТОВ-08”ООД, гр. Габрово /изх. № П-523/24.04.13/,/вх. № И-523/06.03.13г./
1.20.„ЕВРО 2007”ЕООД, гр. Костинброд /изх. № П-524/24.04.13/,/вх. № И-524/06.03.13г./
1.21.„ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-525/24.04.13/,/вх. № И-525/06.03.13г./
1.22.„ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-526/24.04.13/,/вх. № И-526/06.03.13г./
1.23.„ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-571/24.04.13/,/вх. № И-571/07.03.13г./
1.24.„ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-572/24.04.13/,/вх. № И-572/07.03.13г./
1.25.„ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-573/24.04.13/,/вх. № И-573/07.03.13г./
1.26.„АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ”ООД, гр. Варна /изх. № П-528/24.04.13/,/вх. № И528/06.03.13г./
1.27.„РЕСПЕКТ-2007”ООД, гр. Карнобат /изх. № П-529/24.04.13/,/вх. № И529/06.03.13г./
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1.28.„СТЕДОНИ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-530/24.04.13/,/вх. № И-530/06.03.13г./
1.29.„ЕКО КАРИ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-531/24.04.13/,/вх. № И-531/06.03.13г./
1.30.„ФОРТУНА-ГЕЙМС”ООД, гр. Варна /изх. № П-533/24.04.13/,/вх. № И533/06.03.13г./
1.31.„ФОРС”ООД, гр. Варна /изх. № П-532/24.04.13/,/вх. № И-532/06.03.13г./
1.32.„ЕКСПРЕС-ВАРНА”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-534/24.04.13/,/вх. № И534/06.03.13г./
1.33.„ИНФИНИТИ”ООД, гр. Варна /изх. № П-535/24.04.13/,/вх. № И-535/06.03.13г./
1.34.„ИНФИНИТИ”ООД, гр. Варна /изх. № П-536/24.04.13/,/вх. № И-536/06.03.13г./
1.35.„КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО”ООД, гр. Бургас /изх. № П-542/24.04.13/,/вх. № И542/07.03.13г./
1.36.„ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-548/24.04.13/,/вх.
№ И-548/07.03.13г./
1.37.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-549/24.04.13/,/вх. № И549/07.03.13г./
1.38.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-550/24.04.13/,/вх. № И550/07.03.13г./
1.39.„КОРА”ЕООД, гр. Хасково, гр. Хасково /изх. № П-551/24.04.13/,/вх. № И551/07.03.13г./
1.40.„КОРА”ЕООД, гр. Хасково, гр. Хасково /изх. № П-552/24.04.13/,/вх. № И552/07.03.13г./
1.41.„КОРА”ЕООД, гр. Хасково, гр. Хасково /изх. № П-553/24.04.13/,/вх. № И553/07.03.13г./
1.42.„КОРА”ЕООД, гр. Хасково, гр. Хасково /изх. № П-554/24.04.13/,/вх. № И554/07.03.13г./
1.43.„ВАЛ”ООД, гр. Перник /изх. № П-560/24.04.13/,/вх. № И-560/07.03.13г./
1.44.„АБ И МД”ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-561/24.04.13/,/вх. № И-561/07.03.13г./
1.45.„АБ И МД”ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-562/24.04.13/,/вх. № И-562/07.03.13г./
1.46.„ДЖЕНГО”ЕООД, гр. Добрич /изх. № П-563/24.04.13/,/вх. № И-563/07.03.13г./
1.47.„ВИСАБОН 2009”, гр. София /изх. № П-564/24.04.13/,/вх. № И-564/07.03.13г./
1.48.ЕТ„КИРИЛ ДИНЕВ”, гр. Дупница /изх. № П-565/24.04.13/,/вх. № И-565/07.03.13г./
1.49.„ЕЛ.ДЖИ.ЕЕЕС-99”ООД, гр. София /изх. № П-567/24.04.13/,/вх. № И567/07.03.13г./
1.50.„ЕЛ.ДЖИ.ЕЕЕС-99”ООД, гр. София /изх. № П-568/24.04.13/,/вх. № И568/07.03.13г./
1.51.„ЕКПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-569/24.04.13/,/вх. № И569/07.03.13г./
1.52.„ЕКПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-570/24.04.13/,/вх. № И570/07.03.13г./
1.53.„ВАЛ-СТАР”ЕООД, гр. Трявна /изх. № П-574/24.04.13/,/вх. № И-574/07.03.13г./
1.54.„ВАЛ-СТАР”ЕООД, гр. Трявна /изх. № П-575/24.04.13/,/вх. № И-575/07.03.13г./
1.55.„ВАЛ-СТАР”ЕООД, гр. Трявна /изх. № П-576/24.04.13/,/вх. № И-576/07.03.13г./
1.56.„ВЕНОН-96”ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № П-577/24.04.13/,/вх. № И577/07.03.13г./
1.57.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-579/24.04.13/,/вх. № И-579/08.03.13г./
1.58.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-580/24.04.13/,/вх. № И-580/08.03.13г./
1.59.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-581/24.04.13/,/вх. № И-581/08.03.13г./
1.60.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-582/24.04.13/,/вх. № И-582/08.03.13г./
1.61.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-583/24.04.13/,/вх. № И-583/08.03.13г./
1.62.„АНБЕСТО”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-587/24.04.13/,/вх. № И-587/08.03.13г./
1.63.„АНБЕСТО”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-588/24.04.13/,/вх. № И-588/08.03.13г./
1.64.„ЛАВИНА”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-589/24.04.13/,/вх. № И-589/08.03.13г./
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РАЗДЕЛ ШЕСТИ – Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-234-1/24.04.13/
ПО ПЪРВИ РАЗДЕЛ - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
нови обекти:
1.За игри с игрални автомати:
1.1.„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-440/24.04.13/,/вх. № И-440/01.03.13г./
На 01.03.2013 г. с вх. № И-440, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б,
партерен етаж.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-92/08.03.2013 г.
на председателя на ДКХ г-жа Катерина Колгагова (предишен член на ДКХ) е определен
за член на Комисията, който да наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Проверката и проучването по подадените с искането документи е
извършена в законоустановените срокове и не са констатирани нарушения на
законодателството уреждащо хазартната дейност, спазени са новите изисквания за
издаване на лиценз по ЗХ и документите отговарят на изискванията на Наредбата за
документите, необходими 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 надвишаващ 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 „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156
представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 30 /тридесет/
броя игрални автомата с 30 / тридесет / броя игрални места.
II. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД” ЕООД, гр. Севлиево, за игралната
зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за 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:
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- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 071128-103,
която ще отчислява 4.5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 19 броя
игрални автомата;
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 03681, която
ще отчислява 1.5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 броя игрални
автомата;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
03779, която ще отчислява 1.5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 5
броя игрални автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 070801-032, която
ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 5 броя игрални
автомата.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
Удостоверение
Процент на
за одобрен тип
отчисления
ДП

№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1.

BGJP 60-04, Fusion

“Казино Технологии” АД

JP 071128-103

052

4.5

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

03681

011

1.5

2.
3.
4.

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

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 03779

022

1.5

“Казино Технологии” АД

JP 070801–032

003

1.0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Миглена
Георгиева, упълномощен представител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2. „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-784/24.04.13/,/вх. № И-784/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-784, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, ул.
„Цар Освободител” № 13.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-127/21.03.2013 г.
на председателя на ДКХ г-н Васил Панов е определен за член на Комисията, който да
наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-н Панов като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и
проучването по подадените с искането документи е извършена в законоустановените
срокове и не са констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната
дейност, както и че са спазени новите изисквания за издаване на лиценз по ЗХ и че
документите отговарят на изискванията на Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
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На основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ искателят е доказал предварително
направени инвестиции в игралната зала в размер надвишаващ 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 „КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156,
представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, ул.
„Цар Освободител” № 13.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 27 /двадесет и
седем/ броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево:
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 6 /шест/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 080208-054,
която ще отчислява 1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/
броя игрални автомата;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP 130201-005,
която ще отчислява 4,5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 /шест/
броя игрални автомата;
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, с идентификационен № 05176, която
ще отчислява 1,5% от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 /четири/ броя
игрални автомата;
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 05365,
която ще отчислява 1,5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 5 /пет/
броя игрални автомата;
- Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, с идентификационен №
43161760, която ще отчислява 1,5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4
/четири/ броя игрални автомата. Като мастер сървър за формиране и разпределение на
премия джакпот ще бъде използван игрален автомат Atronic Crimson Fire, тип King Kong
Cash, с идентификационен № 43161760;
- King Games, тип Multi Net 2, с идентификационен № 007-04039, която ще
отчислява 1,32 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя
игрални автомата;
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, тип VGJP 1

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

JP080208-054
JP130201-005

3.
4.
5.
6.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Atronic Progressive Link, King Kong
Cash
King Games, Multi Net 2

Уд-ние за
Процент на
одобрен
отчисления
тип ДП
003
1,0
052
4,5

05176

011

1,5

CBJS 05365

022

1,5

Atronic International GmbH

43161760

054

1,5

„ГЛОБЕКС - 99” ООД

007-04039

028

1,32

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-жа Миглена
Георгиева, упълномощен представител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София /изх. № П-444/24.04.13/,/вх. № И444/04.03.13г./
На 04.03.2013 г. с вх. № И-444, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”
ООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Златица, Софийска област,
ул. „Владислав Варненчик” № 17.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-115/15.03.2013 г.
на председателя на ДКХ г-н Васил Панов е определен за член на Комисията, който да
наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-н Панов 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 надвишаващ 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 „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32,
ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Златица,
Софийска област, ул. „Владислав Варненчик” № 17.
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В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 12 /дванадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, 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 2 /два/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 110725-008, която
ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/ броя
игрални автомата;
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен № 85596, която
ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 8 /осем/ броя
игрални автомата;
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1.

BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System тип
EGT-JS22

„Казино Технологии” АД

JP 110725-008

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

85596

2.

Удостоверение
Процент на
за одобрен тип
отчисления
ДП
003
1.0
099

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-829/24.04.13/,/вх. № И829/13.03.13г./
На 13.03.2013 г. с вх. № И-829, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ”
ЕООД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Балчик, обл. Добрич, ул.
„Дунав” № 2Б.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-113/15.03.2013 г.
на председателя на ДКХ г-жа Даниела Щрегарска е определен за член на Комисията,
който да наблюдава проверката и проучването по искането.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
Г-жа Щрегарска като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и
проучването по подадените с искането документи е извършена в законоустановените
срокове и не са констатирани нарушения на законодателството уреждащо хазартната
дейност, както и че са спазени новите изисквания за издаване на лиценз по ЗХ и че
документите отговарят на изискванията на Наредбата за документите, необходими за
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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 надвишаващ 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 „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет.
1, ап. 106, ЕИК: 202005806, представлявано от Илиян Делчев Йонов - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „Дунав” № 2Б.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 9 /девет/ броя
игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
II. Да утвърди на „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, гр. София, за
игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за 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 2 /два/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP090408-005, която
ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 броя игрални
автомата;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP081124-029, която
ще отчислява 2.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 броя игрални
автомата;
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

JP090408-005
JP081124-029

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

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Тихомир
Рангелов, упълномощен представител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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ПО ВТОРИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока
на действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София /изх. № П-285/24.04.13/,/вх. № И285/18.02.13г./
На 18.02.2013 г. с вх. № И-285, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр.
София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-131/26.02.2013 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 44Б.
Петгодишният срок на действие на лиценза, за който е издадено
Удостоверение № И-131/26.02.2013 г. изтича на 24.04.2013 г. и в него са вписани 59
/петдесет и девет/ броя игрални автомата със 71 /седемдесет и един/ броя игрални места
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях.
На основание § 7, ал. 1-3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1
и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и
поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Борисова” № 44Б, с 59 /петдесет и девет/ броя игрални автомата със 71
/седемдесет и един/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 6 /шест/ броя системи за формиране на
премия джакпот:

JP 080731-112
JP 080731-113
CBJS 73110

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
022

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.7

Atronic International GmbH

1232404003

054

1.5

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

84108

095

5.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

85677

103

1.7

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Atronic Progressive Link тип King Kong
Cash
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
United Mystery Jackpot System тип
EGT-JS23

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

4.
5.
6.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.2.„КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София /изх. № П-286/24.04.13/,/вх. № И286/18.02.13г./
На 18.02.2013 г. с вх. № И-286, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО КИНГ” ООД, 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 № И143/26.02.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Генерал Скобелев” № 31.
Петгодишният срок на действие на лиценза, за който е издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-143/26.02.2013 г. изтича на 10.05.2013 г. и в него
са вписани 42 /четиридесет и два/ броя игрални автомата с 47 /четиридесет и седем/ броя
игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях.
На основание § 7, ал. 1-3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1
и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КАЗИНО КИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175365398, представлявано заедно и поотделно от
Пепа Димитрова Момчилова – Колева и Данаил Христов Илиев - управители, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Генерал Скобелев” № 31, с 42 /четиридесет и два/ броя игрални
автомата с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални места, както следва.
В игралната зала са в експлоатация 6 /шест/ броя системи за формиране на
премия джакпот:

№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link Oxygen, CASH FEVER
CAT 4 CASH, EGT-JS31
BGJP 60-04, Fusion
United Mystery Jackpot System, EGT-JS23

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

CBJS 73053
JP070813-023
3000004825
83740
JP 100408-101
85683

Уд-ние
за
одобрен
тип ДП
022
003
084
095
052
103

Процент
на
отчисл.
1.7
1.0
4.6
5.0
2.0
1.7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ММ-ПЛЮС” ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-346/24.04.13/,/вх. № И346/22.02.13г./
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На 22.02.2013 г. с вх. № И-346, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “ММ-ПЛЮС” EООД, гр. Пловдив, 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 № И345/25.03.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Белово, област Пазарджик, ул. “Освобождение” № 60.
Петгодишният срок на действие на лиценза, за който е издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-345/25.03.2013 г. изтича на 24.04.2013 г. и в него
са вписани 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях.
На основание § 7, ал. 1-3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1
и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
“ММ-ПЛЮС” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК: 115600991, представлявано
от Иван Томов Незамов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Белово, област Пазарджик, ул. “Освобождение” №
60, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомати с 15 /петнадесет / броя игрални места
В игралната зала са в експлоатация 2 /два/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№
1.
2.

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

Производител

Идент.
номер

“Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

JP080224-052
83170

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
003
099

Процент
на
отчисление
1,0
1,9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4. „МАКАО” ООД, гр. Пловдив /изх. № П-876/24.04.13/,/вх. № И-876/19.03.13г./
На 19.03.2013 г. с вх. № И-876, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, на
основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за
който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2388/29.11.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Руски” № 70, хотел „Лайпциг”.
Петгодишният срок на действие на издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2388/29.11.2012 г. изтича на 29.07.2013 г. и в него са вписани 54 /петдесет и
четири/ броя игрални автомата с 61 /шестдесет и един/ броя игрални места.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях.
На основание § 7, ал. 1-3 от ПЗР на ЗХ във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ
искателят е доказал направени инвестиции в игралната зала в размер не по-малък от
100 000 лв. и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1
и чл. 69, ал. 1 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „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. Пловдив,
бул. „Руски” № 70, хотел „ЛАЙПЦИГ”, с 54 /петдесет и четири/ броя игрални автомата с
61 /шестдесет и един/ броя игрални места
В игралната зала са в експлоатация 4 /четири/ броя системи за формиране
на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGJP 1
JOPPY, CIDS

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

JP 071129-019
CBJS 05370
07550
CIDS00002

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
022
011
067

Процент
на
отчисление
1.0
1.5
1.5
2.1

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Тихомир
Рангелов, упълномощен представител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ТРЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на подадени документи, предвидени в
Наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати по Закона за хазарта, които удостоверяват извършването
на промени в организацията и дейността на организатори:
Съгласно § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни рапоредби на Закона за
хазарта лицата, получили разрешения по отменения Закон за хазарта, са длъжни да
приведат организацията и дейността си в съответствие с този закон в срок до 15 месеца
от влизането му в сила. В нормативно определения срок трябва да представят в
Комисията документите, предвидени в Наредбата по чл. 8, ал. 5 за издаване на
съответния лиценз по този закон, които удостоверяват извършването на промените в
организацията и/или дейността им.
На проведеното на 26.04.2013 г. заседание Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) пристъпи към разглеждане на подадени документи, предвидени в
Наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати по Закона за хазарта, които удостоверяват извършването на промени в
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организацията и дейността на организатори съгласно § 7 от Закона за хазарта, и обсъди
възможността за подобряване взаимодействието на ДКХ с организаторите по § 7 и на
процедурата по изпълнението му.
С цел подобряване взаимодействието с лицата по § 7 и предвид
функциите на администрацията на ДКХ при извършването на проверки и проучвания,
Държавната комисия по хазарта на основание § 7, ал. 4 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 15 от
Закона за хазарта
РЕШИ
Указва при констатиране на непълноти и/или несъответствия в подадени
документите, предвидени в Наредбата по чл. 8, ал. 5 от Закона за хазарта за издаване на
съответния лиценз, които удостоверяват извършването на промените в организацията
и/или дейността на организатори, администрацията на Държавната комисия по хазарта
да изготвя документ, с който да уведомява лицата по § 7 за непълнотите и
несъответствията, като им предоставя възможност за тяхното отстраняване преди
внасяне на постъпилите документи за разглеждане от Комисията съгласно § 7, ал. 4 от
Закона за хазарта.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1. Докладна записка изх. № 526/24.04.2013 г. във връзка с представени документи от
„КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София /Удостоверение за издаден лиценз № И2332/26.11.2012 г./
На 27.03.2013 г. с вх. № 770 в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„КУИНС ТРЕЙД” 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, които
удостоверяват извършването на промени в организацията и дейността му в игрална зала
с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ И-2332/26.11.2012 г. на ДКХ.
На свое заседание на 26.04.2013 г. ДКХ пристъпи към разглеждане на
представените документи, при което констатира, че от „КУИНС ТРЕЙД” ООД не е
представен следния документ, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване
на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати по ЗХ:
- нотариално заверена декларация в оригинал от Иван Георгиев Главински
за обстоятелствата по чл. 9, ал. 8 от ЗХ.
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. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76. Поради това Държавната комисия по хазарта на основание §
7, ал. 4 от ПЗР на Закона за хазарта
РЕШИ:
1. Отлага взимането на решение във връзка с привеждането на организацията и
дейността на „КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, рн „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван
Георгиев Главински - управител, за игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, в съответствие със Закона за хазарта.
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2. Предоставя възможност на „КУИНС ТРЕЙД” ООД да представи следния
изискуем документ, предвиден 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:
- нотариално заверена декларация в оригинал от Иван Георгиев Главински за
обстоятелствата по чл. 9, ал. 8 от ЗХ.
Обръща внимание на „КУИНС ТРЕЙД” 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 527/24.04.2013 г. във връзка с представени документи от
„ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие /Удостоверение за издаден лиценз № И236/05.03.2013 г./
На 28.03.2013 г. с вх. № 773 в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати по ЗХ, които
удостоверяват извършването на промени в организацията и дейността му в игрална зала
с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Струма” № 23, в която се организират хазартни
игри с игрални автомати с издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И236/05.03.2013 г. на ДКХ.
На свое заседание на 26.04.2013 г. ДКХ пристъпи към разглеждане на
представените документи, при което констатира, че от „ШАНС 07” ЕООД 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:
- нотариално заверени декларации в оригинал от Радослав Цветанов
Христов за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 от ЗХ и чл. 9, ал. 8 от ЗХ;
- междинен счетоводен баланс за 2013 г.на „ШАНС 07” ЕООД;
- банков документ за извършено плащане на сумата от 115 000 лева,
съгласно записаното условие в нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот
с адрес: гр. Несебър, ул. „Струма” № 23.
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. Несебър, област Бургас,
ул. „Струма” № 23. Поради това Държавната комисия по хазарта на основание § 7, ал. 4
от ПЗР на Закона за хазарта
РЕШИ:
1. Отлага взимането на решение във връзка с привеждането на организацията и
дейността на „КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, рн „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван
Георгиев Главински - управител, за игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, в съответствие със Закона за хазарта.
2. Предоставя възможност на „ШАНС 07” ЕООД да представи следните
изискуеми документи, предвидени в Наредбата за документите, необходими за издаване
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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:
- нотариално заверени декларации в оригинал от Радослав Цветанов Христов
за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 от ЗХ и чл. 9, ал. 8 от ЗХ;
- междинен счетоводен баланс за 2013 г.на „ШАНС 07” ЕООД;
- банков документ за извършено плащане на сумата от 115 000 лева, съгласно
записаното условие в нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот с адрес:
гр. Несебър, ул. „Струма” № 23.
Обръща внимание на „ШАНС 07” ЕООД 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 - 5
За - 5
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 528/24.04.2013 г. във връзка с представени документи от
„ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД, гр. София /Удостоверение за издаден лиценз №
И-371/25.03.2013 г./
На 27.03.2013 г. с вх. № 761 в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД, 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, които
удостоверяват извършването на промени в организацията и дейността му в игрална зала
с адрес: гр. Сливен, район „Младост”, ул. „Търговска” № 3, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение
№ И-371/25.03.2013 г. на ДКХ.
На свое заседание на 26.04.2013 г. ДКХ пристъпи към разглеждане на
представените документи, при което констатира, че от „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД не
е представен следния документ, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване
на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати по ЗХ:
- Годишна данъчна декларация за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО на „ЧЕРНО И
БЯЛО-2007” ЕООД.
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. Сливен, район
„Младост”, ул. „Търговска” № 3. Поради това Държавната комисия по хазарта на
основание § 7, ал. 4 от ПЗР на Закона за хазарта
РЕШИ:
1. Отлага взимането на решение за привеждането на организацията и дейността
на „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 26, ЕИК:
175227034, представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, за игрална зала
с адрес: гр. Сливен, район „Младост”, ул. „Търговска” № 31, в съответствие със Закона
за хазарта.
2. Предоставя възможност на „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД да представи
следния изискуем документ, предвиден в Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
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промени в тях, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати:
- Годишна данъчна декларация за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО на „ЧЕРНО И
БЯЛО-2007” ЕООД.
Обръща внимание на „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД 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 - 5
За - 5
Против - няма.
ПО ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за промени в издадени
лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„КАЗИНО ДИАМАНТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-514/24.04.13/,/вх. № И514/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-514 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски”
№ 11.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2068/04.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3, чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Северен”, ул. „Полковник Бонев” № 8, ЕИК: 115857797, представлявано от Павел
Захариев Буков - управител, изразяваща се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/ броя
игрални маси и 116 /сто и шестнадесет/ броя игрални автомата със 130 /сто и тридесет/
броя игрални места
II. Да утвърди на „КАЗИНО ДИАМАНТ”ООД, гр. Пловдив, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следните промени:
1. Подмяна на взаимно свързани игрални автомати към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен номер JP 090825-001;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен номер JP 100628-007;
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- тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен номер JP 080904-073.
2. В чл. 73 се регламентират нови стойности на дневните бонуси „РИЦ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-828/24.04.13/,/вх. №
И-828/13.03.13г./
На 13.03.2013 г. с вх. № И-828 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за увеличаване с 20 /двадесет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-370/22.03.2013 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
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано от Гюлбин
Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, заедно,
изразяващи се в увеличаване с 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 14
/четиринадесет/ броя игрални маси и 168 /сто шестдесет и осем/ броя игрални автомата
със 175 /сто седемдесет и пет/ броя игрални места
ІІ. Да утвърди на „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следната промяна:
Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 84290.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-506/24.04.13/,/вх. № И506/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-506 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” –
пазара.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2548/27.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров - управител, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 46 /четиридесет
и шест/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на премия
джакпот:
1.1. тип Casino Link System , с идентификационен № 0003.
2. Промени в бонус игри:
2.1. В чл. 25 се преустановява провеждането на бонуса Нappy hour за Silver
карти и остава само бонификацията VIP клиент за Diamond и Gold карти;
2.2. В чл. 28 се регламентират промени в графика и премиите при малка
бонус игра и голяма бонус игра;
2.3. В чл. 30 след думите ... чл. 26, ал. 1, се добавят думите „за участие в
голямата бонус игра”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-507/24.04.13/,/вх. № И507/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-507 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001”

21

ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Кн.
Клементина” № 4.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-188/28.02.2013 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:
І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров - управител, изразяваща се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Кн. Клементина” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 60 /шестдесет/
броя игрални автомата с 65 /шестдесет и пет/ броя игрални места
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на
премия джакпот:
1.1. тип Casino Link System , с идентификационен № 007.
2. Промени в бонус игри:
2.1. В чл. 24 се преустановява провеждането на бонуса Нappy hour за Silver
карти и остава само бонификацията VIP клиент за Diamond и Gold карти;
2.2. В чл. 27 се регламентират промени в графика и премиите при малка
бонус игра и голяма бонус игра;
2.3. В чл. 29 след думите ... чл. 25, ал. 1, се добавят думите „за участие в
голямата бонус игра”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-509/24.04.13/,/вх. № И509/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-509 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо
Владигеров” № 44.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2086/04.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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
„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, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 75 /седемдесет
и пет/ броя игрални автомати с 93 /деветдесет и три/ броя игрални места
ІІ. Да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на
премия джакпот:
1.1. тип CRYSTAL Net, с идентификационен № 0003, сървър
YLCN009051.
2. Промени в бонус игри:
2.1. Преустановява се провеждането на бонуса Lady bonus – чл. 24, ал. 8;
2.2. В чл. 24, ал. 8 се преустановява провеждането на бонуса Нappy hour
за Silver карти и остава само бонификацията VIP клиент за Diamond и Gold карти;
2.3. В чл. 27 се регламентират промени в графика и премиите при малка
бонус игра и голяма бонус игра;
2.3. В чл. 29, ал. 1 след думите ... чл. 25, ал. 1, се добавят думите „за
участие в голямата бонус игра”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-510/24.04.13/,/вх. № И-510/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-510, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2251/27.12.2012 г. на ДКХВ изпълнение на
задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните
актове.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
.І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГЕЙМ-4” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Преслав” № 44.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 59 /петдесет и
девет/ броя игрални автомата с 66 /шестдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
1.1. тип Casino Link System, с идентификационен № 023, сървър №
GB87494T2К_6RА5FDM4.
2. Промени в бонус игри:
2.1. В чл. 25 се преустановява провеждането на бонуса Нappy hour за Silver
карти и остава само бонификацията VIP клиент за Diamond и Gold карти;
2.2. В чл. 28 се регламентират промени в графика и премиите при малка
бонус игра и голяма бонус игра, като за цялата седмица общият награден фонд за малка
бонус игра и голяма бонус игра е в размер на 2 750 лева, които се теглят и раздават в 28
тегления;
2.3. В чл. 30, ал. 1 след думите ... чл. 26, ал. 1, се добавят думите „за участие
в голямата бонус игра”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.5.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-675/24.04.13/,/вх. № И-675/11.03.13г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
На 11.03.2013 г. с вх. № И-675, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4”
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 в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Златовръх” № 37.
Искането е за вписване на промяна в дадено на организатора Разрешение
№ И-441/02.04.2012 г. на ДКХ.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ 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,
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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 промяна в издадения лиценз на
„ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов,
изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. „Златовръх” № 37.
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 „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 005.
3. Промени в бонус игри:
- преустановява се провеждането на бонус игра „ТАЛОНИ НА
КЪСМЕТА”;
- промени в условията за участие в бонус игрите;
- бонификация „Нов клиент”.
4. Нови бонификации:
- „CHANGE POINT”;
- „VIP клиент”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма
2.6.ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-515/24.04.13/,/вх. № И515/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-515, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ
ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати,
увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кубрат, област Разград,
ул. “Цар Освободител” № 16.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора
Разрешение № И-1169/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
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поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
“Муткурова” № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев
/физическо лице - търговец/, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати
и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Кубрат, област Разград, ул. “Цар Освободител” № 16.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 13 /тринадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане 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:
2.1. Система Classic Blend Jackpot System (CBJS),
идентификационен № CBJS 76159 ще бъде подменена със система Classic Blend Jackpot
System (CBJS), идентификационен № CBJS 03345.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
3.1. тип BGJP 20-11, версия 1.01, с идент. № JP060419-006.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните
системи за формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител
“Казино Технологии” АД

1.
BGJP 20-11, 1.01
2.
3.

Идент. номер

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003

Процент на
отчисление
1.0

JP060419-006

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

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

03395
CBJS 03345

011
022

1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма
2.7.ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-516/24.04.13/,/вх. № И516/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-516, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ
ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати, увеличаване
с 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. “Христо Ясенов” № 2А.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора
Разрешение № И-1168/06.06.2012 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.
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При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.
“Муткурова” № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев
/физическо лице - търговец/, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и
увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област
Разград, ул. “Христо Ясенов” № 2А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет /
броя игрални автомата с 15 /петнадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане 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:
2.1. Система Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
76185 ще бъде подменена със система Classic Blend Jackpot System (CBJS),
идентификационен № CBJS 03587.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
3.1. Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 03571 - /от 3 на 6/.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20-11, 1.01

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

CBJS 03587
CBJS 03571
JP060419-005

Уд-ние за
одобр. тип
№ ДП
022
022
003

Процент
на
отчисл.
1.0
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма
2.8.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-519/24.04.13/,/вх. № И519/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-519, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ “ДОСИКО ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Осми
приморски полк” № 97.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1394/03.07.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ “ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван Димитър
Славчев Иванов /физическо лице - търговец/, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/
броя игрални автомата със 20 / двадесет / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот:
- Atronic Progressive Link, тип Cashline, идентификационен номер
43017908.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 50-04, версия 1.01, идентификационен номер JP 081128-106.
4. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Redfowl, тип JRF 0709, идентификационен номер 019-12.
5. Нови бонус игри:
- седмична бонус игра;
- специална бонус промоция „Money for Nothing”;
- специална бонус промоция „Money for Players”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.9.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-539/24.04.13/,/вх. № И-539/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-539, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, намаляване с 3 /три/ броя
игрални автомата, увеличаване с 3 /три/ броя местата на игрален автомат и 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
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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 за
игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 40.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-82/08.03.2013 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
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, заедно, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата, намаляване с 3 /три/ броя игрални автомата и увеличаване с 3 /три/ броя
местата на игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул.
„Мадрид” № 40.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 43 /четиридесет
и три/ броя игрални автомата с 55 /петдесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София,
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1.1. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP100113-029;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP120328-013.
1.2. Прекратява се провеждането на Първа седмична бонус игра и
Седмична бонус игра „Double Bonus Roulette”.
1.3. Нови бонус игри:
- Дневна бонус игра „Промоция”.
- Седмична бонус игра „Golden Bird”.
- Специална бонус промоция „Цифромания”.
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.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.10. „БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-777/24.04.13/,/вх. № И-777/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-777, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомати и 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. София, район „Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2,
търговски център “GM”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-8/22.01.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев
Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, изразяващи се в увеличаване с 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, бул. „Александър
Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център “GM”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 32
/тридесет и два/ броя игрални автомати с 37 /тридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1.1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премия джакпот:
1.1.1 тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 080724-017 - /от 3
на 4/;
1.1.2. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 080724-018 - /от
6 на 8/.
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
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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 - 5
За - 5
Против - няма
2.11.„ПАЛМС ЛЮЛИН”ООД, гр. София /изх. № П-776/24.04.13/,/вх. № И776/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-776, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПАЛМС
ЛЮЛИН” ООД, гр. София, за увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомати и
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. София, ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 12.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-210/28.02.2013 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:
І. Даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПАЛМС ЛЮЛИН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200381877, представлявано от Боян Николов
Боянов - управител и Александър Владимиров Димитров - управител, заедно,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Люлин”, ул. „340” № 12.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 35 /тридесет и
пет/ броя игрални автомати с 51 /петдесет и един/ броя игрални места, както следва:
ІІ. Да утвърди на „ПАЛМС ЛЮЛИН” ООД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следната промяна:

31

1.1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идент. № JP110509-010 - /от 13 на 15/.
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 - 5
За - 5
Против - няма
2.12.„МОТ-70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-545/24.04.13/,/вх. № И-545/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-545, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “МОТ - 70”
ЕООД, гр. Бургас, 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, 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 за игрална зала с адрес:
гр. Средец, област Бургас, пл. „Г. Димитров” № 1, кв. 47.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-1919/20.09.2012 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, 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. Даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз 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, изразяващи се в подмяна на подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Средец, област Бургас, пл. „България” № 2, кв. 47.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “МОТ -70” ЕООД, гр. Бургас, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
1.1. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на
премия джакпот:
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер ДП 0467.
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 - 5
За - 5
Против - няма
2.13. „МОТ-70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-833/24.04.13/,/вх. № И-833/14.03.13г./
На 14.03.2013 г. с вх. № И-833, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ 70” ЕООД,
гр. Бургас, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, срещу бл. № 5.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2371/27.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69 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
„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, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала
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с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, срещу бл. № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/
броя игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.14.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П557/24.04.13/,/вх. № И-557/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-557, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ “КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 8 /осем/ 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, 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:
к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора Разрешение №
И-657/02.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице - търговец/, изразяващи се в подмяна на 8
/осем/ броя игрални автомати и увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат за игрална
зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ “КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр.
Нова Загора:
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 система за формиране на премия джакпот:
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1.2.1. Система Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен №
81286, ще бъде подменена със система Vega Jackpot System, тип EGT- JS 22,
идентификационен № 86094.
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 функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.

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

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

JP070502-008
86094
JP070516-005

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
003
099
052

Процент на
отчисл.
1,0
1,9
2,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.15.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П558/24.04.13/,/вх. № И-558/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-558, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата, 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, 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. Бургас, кв. „Сарафово”, УПИ VIII в кв. 51.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2044/03.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
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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 ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487,
представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и увеличаване с 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово”, УПИ VIII в кв. 51.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и
три/ броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” ЕООД, гр.
Нова Загора,
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. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 110222-004.
1.3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 83623.
1.4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи
за формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Процент на
отчисление

1.

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

„Казино Технологии” АД

JР 110222-005

052

2.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

83623

099

1.9

„Казино Технологии” АД

JP 110222-004

003

1.0

2.
3.

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 - 5
За - 5
Против - няма
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2.16.ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П559/24.04.13/,/вх. № И-559/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-559, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата с 4 /четири/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 6 /шест/ броя
игрални места, вследствие на което игралните места се увеличават с 2 /два/ броя,
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, 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. Несебър, обл. Бургас, кв. „Чайка” № 49 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ 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 ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от
Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 3
/три/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални
автомата с 6 /шест/ броя игрални места, в следствие на което игралните места се
увеличават с 2 /два/ броя и увеличаване с 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, кв. „Чайка” № 49 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 24 /двадесет и четири/ броя
игрални автомата с 27 /двадесет и седем/ броя игрални места
ІІ. Да утвърди на ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова
Загора,
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
номер 81992 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22,
идентификационен номер 86067.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 050917-006.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

37

№
1.
2.

Тип, версия

Производител

Vega Jackpot System тип EGT-JS22 „Евро Геймс Технолоджи” ООД
BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии” АД

Идентификационен
номер
86067
JP 050917-006

Удостоверение
за одобрен тип
ИА
099
003

ІІІ. Да утвърди на ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова
Загора, 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.
ІV. Да утвърди на ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова
Загора, 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 - 5
За - 5
Против - няма
2.17.„ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-566/24.04.13/,/вх. № И-566/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-566, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШАНС 07”
ЕООД, гр. Поморие, 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. Поморие, област Бургас, ул. „Ген.
Скобелев” № 8.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2522/28.12.2012 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:
I. 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 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. „Ген. Скобелев” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и
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Процент на
отчисление
1.9
1.0

три/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ 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. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP 1, идентификационен номер 05172.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
73044.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Процент на
отчисление

1.
2.
3.
4.

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

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

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

003
022
052
030.3

1.0
1.7
1.5
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.18.„АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000”ООД, гр. София /изх. № П-584/24.04.13/,/вх. №
И-584/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-584, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от “АРИСТОКРАТ
ГЕЙМС 2000” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой, увеличаване с 1 /един/ брой
на игралните автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Септември, област Пазарджик, ул. „Любен Каравелов” № 13.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора
Разрешение № И-1834/01.12.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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
“АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Искър”, ж.к. „Дружба”, бл. 77, вх. Г, ет. 1, ап. 70, ЕИК: 131558673,
представлявано заедно и поотделно от Пламен Петров Петков и Петър Георгиев Лашов управители, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой и увеличаване с 1 /един/ брой на
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игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Септември, област Пазарджик, ул.
„Любен Каравелов” № 13.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 11 /единадесет/
броя игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на “АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000” ООД,
гр. София:
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 система за формиране на премия джакпот:
1.2.1. Система Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен №
CBJS 73008 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System, тип EGT-JS 22,
идентификационен № 86522.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните
системи за формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01

“Казино Технологии” АД

JP100204-005

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

86522

Vega Jackpot System, EGT-JS 22

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
099

Процент на
отчисления
1,0
1,9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.19.ЕТ„СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе /изх. № П-591/24.04.13/,/вх.
№ И-591/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-591, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „СИЛВИ
СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, 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. ”Шести септември” № 90.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора
Разрешение № И-1107/01.07.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
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– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ
“СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов /физическо лице-търговец/, изразяващи се подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. ”Шести септември” № 90.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000”:
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 система за формиране на
премия джакпот:
1.2.1. тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP 100601-013.
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 - 5
За - 5
Против - няма
2.20.ЕТ„СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе /изх. № П-592/24.04.13/,/вх.
№ И-592/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-592, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ “СИЛВИ
СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, 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, 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, бул. „Липник” № 113.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора
Разрешение № И-1108/01.07.2011 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ
“СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Княжеска” № 26, вх. Б, ет. 1, ЕИК: 117504909, представляван от Силви Трифонов
Сербезов /физическо лице-търговец/, изразяващи се подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомати, за игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 113.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/ броя
игрални автомати с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ “СИЛВИ СЕРБЕЗОВ - МЕРКУРИЙ 6000”:
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 система за формиране на премия джакпот:
1.2.1. Система тип BGJP 50.04, версия 1.01, идентификационен № JP 100204-014 ще
бъде подменена със система тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP
100204-014.
1.3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

№

Тип, версия

Производител

Производствен
номер

1.
2.
3.

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

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

007–04019
JP 070723–023
JP 100204-014
10417

4.

Уд-ние
за
одобрен
тип №
ДП
028
003
052
011

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,
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Проце
нт на
отчисл
.
1,33
1,0
1,5
0.4

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 - 5
За - 5
Против - няма
2.21.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-609/24.04.13/,/вх. № И609/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-609, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ”
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, 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 за игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1515/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин
Благовестов Матеев – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 29 /двадесет и
девет/ броя игрални автомата с 83 /осемдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София,
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 система за формиране на
премия джакпот тип Classic Blend Jackpot System, идентификационен № CBJS 05379.
1.3. Промени в часовете на провеждане и наградите при седмични бонус
игри.
1.4. Нови ежедневни бонус игри:
- Бонус игра „Поредица 1”;

43

- Бонус игра „Поредица 2”.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, 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, 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 - 5
За - 5
Против - няма
2.22.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-610/24.04.13/,/вх. № И610/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-610, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ”
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, 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 за игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2313/06.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин
Благовестов Матеев – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 45 /четиридесет
и пет/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
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ІІ. Да утвърди на „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София,
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 система за формиране на
премия джакпот тип Classic Blend Jackpot System, идентификационен № CBJS 05378.
1.3. Нова бонус игра.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, 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, 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 - 5
За - 5
Против - няма
2.23.„ЛЪКИ ГЕЙМС”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-613/24.04.13/,/вх. № И613/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-613, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЛЪКИ ГЕЙМС”
ЕООД, гр. Враца, за увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомата, увеличаване с 1
/един/ брой местата на 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. Враца, ул. „Никола Войводов” № 7.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-191/14.02.2012 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Димитраки
Хаджитошев” № 2, ЕИК: 130555628, представлявано от Миглена Петкова Дишова –
управител, изразяващи се в увеличаване със 7 /седем/ броя игрални автомата и
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увеличаване с 1 /един/ брой местата на игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Враца, ул. „Никола Войводов” № 7.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и
седем/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца,
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:
- GT, тип JP-BG-L4C, версия V2.0, идентификационен номер 130303-006.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01

3.

GT, JP-BG-L4C, V2.0

4.

GT, JP-BG-L4C, V2.0

„Казино Технологии” АД
„ Казино Технологии” АД
„ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ГТГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС” ЕООД
„ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ГТГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС” ЕООД

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип

ДП

Процент на
отчисление

JP091022-002
JP090305-010

003
003

1.0
1.0

120103-005

090

4.0

130303-006

090

4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.24.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-620/24.04.13/,/вх. № И-620/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-620, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: с. Кранево, община Балчик, област Добрич, ул. “Черно
море” № 3.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1366/22.06.2012 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
„ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Белински” № 21,
ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо
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Матев Димов – управител, заедно, изразяващи се подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата, в игрална зала с адрес: с. Кранево, община Балчик, област Добрич, ул. “Черно
море” № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи следните
промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
2.1. Система Classic Blend Jackpot System, CBJS, с идентификационен № 12174.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
3.1. EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, с идент. № 05084 – /от 5 на 4/.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.

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

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

05084
JP 071212-100
12174

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
011
003
022

Процент на
отчисление
1,5
1,0
1,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.25.ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-621/24.04.13/,/вх. № И621/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-621, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „РУМАР –
ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати, увеличаване с
8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-119/28.02.2013 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:
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І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев Димов
/физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати
и увеличаване с 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Младост”, ул. „Белински” № 21.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 38 /тридесет и
осем/ броя игрални автомати с 38 /тридесет и осем / броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
1.1. Vega Jackpot System, тип EGT- JS 22, с идентификационен № 86668.
1.2. BGJP 60-04, тип Fusion, с идентификационен № JP 130305-004.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

Уд-ние за
одобрен
тип ДП

Процент
на отчисл.

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

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Atronic Progressive Link, Cashline
Atronic Progressive Link, King Kong Cash
Vega Jackpot System, EGT- JS 22
BGJP 60-04, Fusion

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

JP 080201-134
CBJS 03786
05106
AT 990120
14327336
86668
JP 130305-004

003
022
011
071
054
099
052

1,0
1,5
1,5
1,2
1,0
1,5
4,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.26.ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-622/24.04.13/,/вх. № И622/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-622, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „РУМАР –
ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост”,
Нов търговски комплекс „І”, до супермаркет № 59, модул № 31, 32 и 33.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2481/17.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
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– 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
ЕТ “РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев Димов
/физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост”, Нов търговски комплекс „І”,
до супермаркет № 59, модул № 31, 32 и 33.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени 30 /тридесет / броя
игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. 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:
- Blitz, тип BSG JP-01C, с идентификационен № BSJ 2008334.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
3.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP080618-102.
ІІІ. След промените в игралната зала ще функционират следните системи
за формиране на премия джакпот:
Уд-ние за
Процент на
одобрен
отчисления
тип ДП

№

Наименование

Производител

Идент. номер

1.

BGJP 20.11, 1.01

“Казино Технологии” АД

JP 080618102

003

1,0

2.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

05107

011

1,5

3.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

4.
5.

Atronic Progressive Link, Cashline
Atronic Progressive Link, Cashline
Atronic Progressive Link Oxygen, Cash
Fever

6.

“Евро Геймс Технолоджи“
ООД
“Евро Геймс Технолоджи”
ООД
Atronic International GmbH
Atronic International GmbH

12160

022.1

1,5

AT 990111
43013725

071
071

1,2
1,2

Atronic International GmbH

3000003295

084

1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма
2.27.ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-623/24.04.13/,/вх. № И623/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-623, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „РУМАР –
ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Игнатиево, община
Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев” № 80, УПИ ХІІ-583 в кв. 59.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2403/07.12.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван от Димо Матев Димов
/физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: с. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, ул. „Георги
Петлешев” № 80, УПИ ХІІ-583 в кв. 59.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, 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 - 5
За - 5
Против - няма
2.28.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-626/24.04.13/,/вх. № И626/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-626, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/
брой игрално място с 1 /един/ брой игрален автомат с 34 /тридесет и четири/ броя
игрални места, вследствие на което игралните места се увеличават с 33 /тридесет и три/
броя, намаляване с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, блок № 295, УПИ
ХХ-8, кв. 142.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2131/30.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
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– 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
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова
Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място
с 1 /един/ брой игрален автомат с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места, в следствие
на което игралните места се увеличават с 33 /тридесет и три/ броя и намаляване с 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, блок №
295, УПИ ХХ-8, кв. 142.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и
три/ броя игрални автомата с 56 /петдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- Atronic Progressive Link тип King Kong Cash, идентификационен номер
43053104.
3. Нова бонус игра за разпределяне на натрупаните от отчисления парични
средства на деинсталираната система, описана в раздел VІ на приложените правила.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

JP 091117-118

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003

Процент
на
отчисление
1.0

Atronic International GmbH

3000004975

084

5.0

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

05145
09793
JP120517-101

011
022
052

1.5
5.0
4.5

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.

BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link Oxygen тип
CASH FEVER
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

2.
3.
4.
5.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.29.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-629/24.04.13/,/вх. № И629/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-629, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Ихтиманско шосе” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2078/10.10.2012 г. на ДКХ.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. 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 подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 33 /тридесет и
три/ броя игрални автомата с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков,
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 JP 070319-021;
- Atronic Progressive Link тип King Kong Cash, идентификационен номер
11029925.
3. Нова бонус игра за разпределяне на натрупаните от отчисления парични
средства на деинсталираните системи, описана в раздел VІІ на приложените правила.
4. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03685;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP100915-101.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

JP 070801-053
JP100915-101
JP090909-023
CBJS 03685
73012

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052
020
022
022

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0
5.0
5.0

3000003003

084

5.0

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 30-04, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Atronic Progressive Link Oxygen
тип Cash Fever

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

6.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма
2.30.„ПИРИНСТИЛ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-646/24.04.13/,/вх. № И646/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-646, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „ПИРИНСТИЛ”
ЕООД, гр. Ботевград, 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. Ботевград, Софийска област, пл. „Незнаен
войн” № 4.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2181/06.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПИРИНСТИЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска
област, ул. „Александър Стамболийски” № 48, ЕИК: 131334134, представлявано от
Ивелина Георгиева Шопова - управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, Софийска област, пл. „Незнаен
войн” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 11 /единадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на
премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 080201-009.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.31.„ПИРИНСТИЛ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-647/24.04.13/,/вх. № И647/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-647, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „ПИРИНСТИЛ”
ЕООД, гр. Ботевград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Симитли, обл. Благоевград, пл.
„Македония” № 1.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-733/18.04.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПИРИНСТИЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска
област, ул. „Александър Стамболийски” № 48, ЕИК: 131334134, представлявано от
Ивелина Георгиева Шопова - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Симитли, обл. Благоевград, пл.
„Македония” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград,
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:
2.1. Система тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен
№ CBJS 76131 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22,
идентификационен № 86519.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 101007-004.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System тип EGTJS22

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

3.

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 081219 - 045
JP 101007-004

003
052

1.0
2.0

86519

099

.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.32.„ИНФОФЕСТ”ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № П-664/24.04.13/,/вх. № И664/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-664, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
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32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата,
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2645/12.02.2013 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, 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
„ИНФОФЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Княз
Александър Батемберг” № 73, ЕИК: 112568360, представлявано от Тодор Найденов
Шопов - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул.
„Христо Ботев” № 69.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 21 /двадесет и
един/ броя игрални автомата с 21 /двадесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- Mystery Day Jackpot System - II тип MDJS-II, идентификационен номер
220061.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP120618-010.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System EGT – JS22
Mystery Day Jackpot System - II
тип MDJS-II

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

JP 100913-101
JP 120618-010
82830

003
052
099

1.0
2.0
1.0

„Проксима-3” ООД

220061

105

1.0

4.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.33.ЕТ„НЕВИ-НАЙДЕН ШОПОВ”, гр. Пазарджик /изх. № П-666/24.04.13/,/вх. №
И-666/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-666, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „НЕВИ –
НАЙДЕН ШОПОВ”, гр. Пазарджик, 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 в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо
Яворов” № 4.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1528/29.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ
„НЕВИ – НАЙДЕН ШОПОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.
„Александър Батенберг” № 73, ЕИК: 112119458, представляван от Найден Тодоров
Шопов /физическо лице – търговец/, изразяващи се в увеличаване с 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и
три/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „НЕВИ – НАЙДЕН ШОПОВ”, гр. Пазарджик,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- Mystery Day Jackpot System – II, тип MDJS-II, идентификационен номер
220060.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия
BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System
тип EGT – JS22
BGJP 60-04, Fusion
Mystery Day Jackpot System - II
тип MDJS-II

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

„Казино Технологии” АД

JP 070723-020

003

1.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

82815

099

1.0

„Казино Технологии” АД

JP 110314-006

052

2.0

„Проксима-3” ООД

220060

105

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.34.„ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Симитли /изх. № П-513/24.04.13/,/вх. №
И-513/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-513, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛ ПИ ГРУП
БЪЛГАРИЯ” EООД, гр. Симитли, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати за
игрална зала с адрес: гр. Кресна, област Благоевград, ул. „Македония” № 94.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2241/06.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. Симитли,
обл. Благоевград, ул. „Христо Ботев” № 23, ЕИК: 200287869, представлявано поотделно
от Любомир Володиев Захаринов и Марио Володиев Захаринов – управители,
изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Кресна, област Благоевград, ул. „Македония” № 94.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/
броя игрални автомати с 19 /деветнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ЕЛ ПИ ГРУП БЪЛГАРИЯ” EООД, гр. Симитли,
промени в:
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. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
1.2.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 130301-017.
1.3. 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
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 20.11, 1.01

“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД

JP 081205-031
JP121010-010
JP 130301-017

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
003
052
003

Процент на
отчисления
1.0
2.0
1.0

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 - 5
За - 5
Против - няма
2.35.„ГРАНД МАКАО СОФИЯ”ЕООД, гр. София /изх. № П-679/24.04.13/,/вх. № И679/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-679, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1- 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД
МАКАО СОФИЯ” ЕООД, гр. София, за намаляване с 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. Видин, ул. „Цар
Александър ІІ” № 70, хотел „Ровно”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2544/28.12.2012 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
„ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ап. 206, ЕИК: 201903610,
представлявано от Иво Велков Иванов – управител, изразяващи се в намаляване с 4
/четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър
ІІ” № 70, хотел „Ровно”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 27 /двадесет и
седем/ броя игрални автомати с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ГРАНД МАКАО СОФИЯ” ЕООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следната промяна:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот:
1.1. Atronic Progressive Link, тип CASH FEVER, идентификационен номер
43080686.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
4.

Vega Jackpot System, тип EGT-JS22
BGJP 20.11, 1.01
CAT 4 CASH.тип EGT-JS31

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

83422
JP090121-104
85188

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
099
003
095

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.36.„ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ”ООД, гр. София /изх. № П-693/24.04.13/,/вх. № И693/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-693, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, 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 за
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 47.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2433/04.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 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
„ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 131530898, представлявано от
Христо Благоев Георгиев – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 47.
3. След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/
броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД, гр. София,
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 система за формиране на
премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP110330-003.
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2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, 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, 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 - 5
За - 5
Против - няма
2.37.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-709/24.04.13/,/вх. № И-709/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-709, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„КАЛИМАН” 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 в игрална зала с адрес: гр. Шумен, Кооперативен
пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”, находяща се в УПИ ІІ на
кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул. „Симеон Велики”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-1877/30.08.2012 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, 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
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „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 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, Кооперативен пазар, „Сграда с търговско
предназначение” – имот № 6289 „г”, находяща се в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището
между ул. „Алеко Константинов” и бул. „Симеон Велики”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/
броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
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1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на процента на отчисления за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03359.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03359;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP061003-005;
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 07 – 007 STCB.
4. Промени в бонус игри:
- преустановява се провеждането на бонус игри СЕДМИЧНА БОНУС
ИГРА, МЕСЕЧНА БОНУС ИГРА, месечна бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ” и „2 ШАНС”;
- програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
5. Нови бонус игри:
- „Черно/Червено”;
- „Extra Money”;
- „СПЕЧЕЛИ БОНУСА”.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

6.
7.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

8.

Magic Coin Jackpot

„Меджик Коин” ООД

9.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен
номер
JP 070611 – 028
JP061003-005
MC JP 07 – 007
STCB
CBJS 03359

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052

Процент
на
отчисление
1.0
1.8

030.3

1.0

022.1

0.75

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.38.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-710/24.04.13/,/вх. № И-710/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-710, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър” №
16.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-1900/20.09.2012 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
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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
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „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 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 29 /двадесет и
девет/ броя игрални автомата с 32 /тридесет и два/ 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 процента на отчисления за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03358 .
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03358;
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен номер JP 060113–010;
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 07 – 008 STCB.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

10.
11.
12.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 30-04, 1.01

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

13.

Magic Coin Jackpot

„Меджик Коин” ООД

14.
15.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/
EGT Progressive Jackpot, VGJP 1

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

Идентификационен
номер
JP 070611–025
JP 081103–021
JP 060113–010
MC JP 07-008
STCB
CBJS 03358
09729

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
020

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
4.5

030.3

1.0

022.1
011

0.75
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.39.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-711/24.04.13/,/вх. № И-711/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-711, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„КАЛИМАН” 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 в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи
Димитър” № 24.
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Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1286/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”,
бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, 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 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и
два/ броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. 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 отчисления за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
05231.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
05231;
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP080304-004;
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 08 - 003 STCB.
4. Промени в програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

16.
17.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

18.

Magic Coin Jackpot

„Меджик Коин” ООД

19.
20.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/
EGT Progressive Jackpot, VGJP 1

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

Идентификационен
номер
JP 080304-003
JP080304-004
MC JP 08 - 003
STCB
CBJS 05231
088

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052

Процент
на
отчисление
1,0
1,8

030.3

1,0

022.1
011

0,75
1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма
2.40.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-723/24.04.13/,/вх. № И-723/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-723, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„КАЛИМАН” 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. Ямбол, к-с „Мраморно
море”.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1285/22.06.2012 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
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „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 в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно море”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 24 /двадесет и
четири/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ 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 процента на отчисления за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03389.
3. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MC JP 07-030 STCB.
4. Промени в бонус игри:
- преустановява се провеждането на бонус игри „2 - ШАНС” и
„СЕДМИЧНА БОНУС ИГРА”.
5. Нови бонус игри:
- програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”;
- седмична бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”;
- тримесечна бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

21.
22.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

23.

Magic Coin Jackpot

„Меджик Коин” ООД

24.
25.
26.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/
EGT Progressive Jackpot тип VGJP 1
BGJP 60-04, Fusion

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

Идентификационен
номер
JP 070611–038
JP 081103–040
MC JP 07-030
STCB
CBJS 03389
09723
JP 100714-004

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003

Процент
на
отчисление
1,0
1,0

030.3

1,0

022.1
011
052

0,25
1,0
1,8

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.41.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-729/24.04.13/,/вх. № И-729/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-729, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат,
намаляване с 2 /два/ броя автомата, увеличаване с 2 /два/ броя местата на игрален
автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ IV, кв. 15-А, административно – обслужваща сграда.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2541/21.12.2012 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
„КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „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,
намаляване с 2 /два/ броя автомата, увеличаване с 2 /два/ броя местата на игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ IV, кв. 15-А,
административно – обслужваща сграда.
4. Игрален автомат, на който ще се увеличи броя на игралните места:
5. След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и
три/ броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
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1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 081103–043;
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен номер MCJP 07-006 STCB.
3. Промяна на процента на отчисленията за система за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03737.
4. Промени в бонус игри:
- промени в програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”;
- промени в седмична бонус игра „КОЛЕЛО НА КЪСМЕТА”.
5. Нови бонус игри.
- нова бонус игра „ДВОЕН БОНУС”;
- нова бонус игра.
6. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Magic Coin Jackpot
Classic Blend Jackpot System /CBJS/

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

JP 081103–043
JP 081103–044
МCJР 07–006 STCB
CBJS 03737

Уд-ние за
одобрен
тип
ДП
003
003
030.3
022.1

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.42.„СИТ-33”ООД, гр. София /изх. № П-718/24.04.13/,/вх. № И-718/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-718, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТ - 33”
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, 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 за игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2500/08.01.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
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Процент на
отчисл.
1.0
1.0
1.0
0.25

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
„СИТ - 33” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 98, ЕИК: 131236188, представлявано от Даниела Милчева
Цветкова – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и
един/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „СИТ - 33” 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 Advansys Progressive Jackpot System - Local Controller,
идентификационен номер 574940803;
- тип Advansys Progressive Jackpot System - Wide Arеа Controller,
идентификационен номер 574940809.
ІІІ. Да утвърди на „СИТ - 33” ООД, гр. София:
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.
ІV. Да утвърди на „СИТ - 33” ООД, гр. София:
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 - 5
За - 5
Против - няма
2.43.„ПОМО-ГИЗА”ООД, гр. Поморие /изх. № П-727/24.04.13/,/вх. № И727/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-727, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОМО ГИЗА” ООД, гр. Поморие, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
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игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул.
„Яворов” № 15.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1660/23.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПОМО - ГИЗА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас,
ул. „Яворов” № 15, ЕИК: 200367496, представлявано от Георги Атанасов Тръпков –
управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. „Яворов” № 15.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 14
/четиринадесет/ броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ПОМО - ГИЗА” ООД, гр. Поморие,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 09048.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP090428-010.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

27.
28.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

JP 090428-009
JP090428-010

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052

Процент
на
отчисление
1.0
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.44.„ХАЗАРТ 08”ООД, гр. София /изх. № П-778/24.04.13/,/вх. № И-778/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-778, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 08”
ООД, гр. София, за увеличаване с 6 /шест/ броя игрални автомати и утвърждаване на
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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. София, ул. „Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-24/21.01.2013 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 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ХАЗАРТ 08” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Станислав Стайков Ганчев управител, изразяващи се в увеличаване с 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, ул. ”Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 33 /тридесет и
три/ броя игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „ХАЗАРТ 08” ООД:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следната промяна:
1.1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 090119-034 - /от 4
на 10/.
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 - 5
За - 5
Против - няма
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2.45.ЕТ„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-785/24.04.13/,/вх.
№ И-785/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-785, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Момчилград, област Кърджали, ул. „Гюмюрджинска” № 50А.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора
Разрешение № И-1113/06.06.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали,
ул. „Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691, представляван от Махмуд
Юсеин Рашид /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Момчилград, област Кърджали, ул.
„Гюмюрджинска” № 50А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
2.1.Система тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен №
74169 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System, тип EGT-JS22,
идентификационен № 86793.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия
BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System, EGTJS22

JP 080224-030

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003

Процент
на
отчисл.
1.0

86793

099

1,5

Производител

Идент. номер

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи”
ООД

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
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2.46.ЕТ„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали /изх. № П-789/24.04.13/,/вх.
№ И-789/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-789, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „МАХМУД –
МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на промени в Задължителните игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Кирково, община
Кирково, област Кърджали, ул. „Георги Кирков” № 4.
Искането е за вписване на промени в даденото на организатора
Разрешение № И-912/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
.І. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ЕТ
„МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали,
ул. „Васил Априлов” № 1, вх. В, ет. 3, ап. 39, ЕИК: 818003691, представляван от Махмуд
Юсеин Рашид /физическо лице – търговец/, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Кирково, община Кирково, област Кърджали,
ул. „Георги Кирков” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени 10 /десет/ броя
игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на ЕТ „МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя автомати свързани към система за формиране на
премия джакпот:
2.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080315-012 - /от 5
на 6/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.47.„СТЕФИ-2012”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-794/24.04.13/,/вх. № И-794/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-794, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „СТЕФИ - 2012”
ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област Шумен, пл. „Раковски”
№ 2.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1382/03.07.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„СТЕФИ - 2012” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”,
ул. „Бузлуджа” № 19, ет. 2, ЕИК: 202005051, представлявано от Галя Стоянова
Георгиева - управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област Шумен, пл. „Раковски” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/
броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места
ІІ. Да утвърди на „СТЕФИ - 2012” ЕООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия
джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT– JS22, идентификационен № 80243;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 080226-006.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 100923-003.
4. Нова бонус игра.
5. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.

BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи"
ООД

2.

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 100923-003

052

4.5

09026

011

1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.48.„ЕЛИТ 8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-795/24.04.13/,/вх. № И-795/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-795, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр.
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Севлиево, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул.
„Отец Паисий Хилендарски” № 8.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2307/07.11.2012 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
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул.
„Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев –
управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий Хилендарски” №
8.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 29 /двадесет и
девет/ броя игрални автомата с 32 /тридесет и два/ броя игрални места
ІІ. Да утвърди на „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP080307012 ще бъде подменена със система тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен №
JP081009-004.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot тип
VGJP 1
Vega Jackpot System тип EGTJS22
BGJP 50-04, 1.01
King Games тип Multi Net 2

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

3.
4.
5.
6.

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 081009-004
JP 100615-007

003
052

1.0
4.5

76014

011

1.5

84311

099

1.5

JP 090529-005
007-04069

031
028

4.5
0.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
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2.49.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-927/24.04.13/,/вх. № И927/26.03.13г./
На 26.03.2013 г. с вх. № И-927, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД”
ООД, гр. София, за увеличаване с 10 /десет/ 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, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2332/26.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев
Главински - управител, изразяващи се в увеличаване с 10 /десет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 43 /четиридесет и
три/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” 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
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен № 05279.
2. Промяна в броя игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 100308-022.
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 051216-001.
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 05217.
3. Промяна на процента на отчисления за система за формиране на премия
джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS 05217.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

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

JP090903-001
JP090903-002
JP100308-022
JP051216-001

003
003
003
052

1.0
1.0
1.0
2.0

CBJS 05217

022

1.0

Atronic International GmbH

49030781

054

1.5

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

05279

011

1.0

№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
Atronic Progressive Link тип
King Kong Cash
EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1

5.
6.
7.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
2.50.„РЕСПЕКТ-2007”ООД, гр. Карнобат /изх. № П-999/24.04.13/,/вх. № И999/05.04.13г./
На 05.04.2013 г. с вх. № И-999, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РЕСПЕКТ-2007”
ООД, гр. Карнобат, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Карнобат, област Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети
Септември” № 21.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2529/02.01.2013 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, 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:
I. Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„РЕСПЕКТ-2007” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, област
Бургас, ул. „Георги Кирков” № 15, ЕИК: 147241557, представлявано от Пенка Колева
Лафазанова - управител, изразяваща се в увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул.
„Девети Септември” № 21.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
3. За тото и лото игри:
3.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-615/24.04.13/,/вх. № И-615/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-615, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя и откриване на 6 /шест/ броя букмейкърски
пунктове.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-347/27.03.2013 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 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и
„ПОКЕР ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Велико Търново, ул. „Стоян Коледаров” № 44;
2. гр. Долна баня, Софийска област, ул. „Търговска” № 107.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Ботевград, Софийска област, ул. „Адриан Атанасов” № 2;
2. гр. Враца, бул. „Мито Орозов” № 39;
3. гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Славянска” № 19;
4. гр. Перник, ул. „Кракра” № 16;
5. гр. София, ул. „Христо Станишев” № 2;
6. гр. Търговище, ул. „Любен Каравелов” № 36, вх. Б, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
3.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-850/24.04.13/,/вх. № И-850/15.03.13г./
На 15.03.2013 г. с вх. № И-850, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с 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-347/27.03.2013 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
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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:
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. Божурище, Софийска област, бул. „Европа” № 27;
2. гр. Велико Търново, ул. „България” № 22-Б;
3. гр. Ихтиман, Софийска област, ул. „Стипон” № 5;
4. гр. Перник, ул. „Кирил и Методий” № 6;
5. гр. Русе, ул. „Плиска” № 94.
II. Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. „Георги Димитров” № 23;
2. гр. Велико Търново, ул. „Иван Момчилов” № 6;
3. гр. София, бул. „Черни връх” № 74 – 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
3.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-910/24.04.13/,/вх. № И-910/22.03.13г./
На 22.03.2013 г. с вх. № И-910, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 7 /седем/ броя и откриване на 13 /тринадесет/ броя
букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-347/27.03.2013 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 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 лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и
„ПОКЕР ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
3.гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 2;
4.гр. Варна, ж.к. „Младост” ІІ м.р., Търговски комплекс „Орехчето”,
маг.№ 76;
5.гр. София, бул. „Цариградско шосе” 7-11 км. – МЕТРО София 1;
6.гр. София, бул. „Европа” № 182, МЕТРО София 2;
7.гр. Пловдив, бул.” Санкт Петербург” № 135 МЕТРО Пловдив 1;
8.гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 103 МЕТРО Бургас;
9.гр. Варна, кв. Владиславово, ул. „Западна обиколна” МЕТРО Варна.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, ул. „Роза”
№ 2;
2. гр. Видин, бул. „Панония” № 58;
3. с. Галата, община Тетевен, област Ловеч, ул. „Лиляна Димитрова” №
11;
4. с. Гложене, община Козлодуй, област Враца, ул. „Ленин” № 91;
5. гр. Златица, община Златица, Софийска област, пл. „Македония” № 5;
6. с. Златитрап, община Родопи, област Пловдив, ул. „Седма” № 2;
7. гр. Казанлък, област Стара Загора, ул. „Искра” № 14;
8. с. Ключ, община Петрич, област Благоевград, ул. „Иглика” № 1;
9. гр. София, ул. „Спас Вацов” № 4;
10. гр. София, ул. „Димитър Манов” № 10, бл. 12;
11. гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 110, вх. А;
12. гр. Сърница, община Велинград, област Пазарджик, ул. „Свобода” №
38;
13. гр. Харманли, област Хасково, ул. „Рила” № 8, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
3.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-952/24.04.13/,/вх. № И-952/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-952, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”,
изразяваща се в откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-347/27.03.2013 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. 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:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и
„ПОКЕР ШАНС”, както следва:
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69;
2. гр. Русе, бул. „Васил Левски” № 1 Ж;
3. с. Хитрино, област Шумен, ул. „Еделвайс” № 10;
4. гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против – няма
3.5.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1001/24.04.13/,/вх. № И-1001/05.04.13г./
На 05.04.2013 г. с вх. № И-1001, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 10 /десет/ броя и откриване на 2 /два/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-347/27.03.2013 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 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 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. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „Княз Ал. Батенберг” № 32А;
2.гр. София, общ. Столична, област София, район „Панчарево”,
ул. Самоковско шосе” № 209;
3. с. Горна Малина, Софийска област, ул. „Първа” № 45;
4. с. Поповица, общ. Садово, обл. Пловдив, ул. „2-ра” № 53;
5. с. Радювене, общ. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Веслец” № 1;
6. гр. Русе, ул. „Тинтява” № 2;
7. гр. Русе, ж.к. „Дружба-I”, ул. „Гео Милев”, магазин;
8. гр. София, ул. „Мара Бунева” № 30;
9. гр. София, ул. „Добринова скала” № 42;
10. гр. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Г. С. Раковски” № 7.
II. Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Русе, ул. „Левента” № 3А;
2. гр. София, ж.к. „Връбница 2”, бл. 634, вх. В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
3.6.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П895/24.04.13/,/вх. № И-895/21.03.13г./
На 21.03.2013 г. с вх. № И-895, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (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 тото игра „ТОТО 2”,
изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя тото пункта.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-824/04.04.2013 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 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 промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ:
000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор,
изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и
изплаща печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Благоевград, ул. „Пейо Яворов” № 45;
2. гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Свобода” № 37.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
3.7.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П940/24.04.13/,/вх. № И-940/28.03.13г./
На 28.03.2013 г. с вх. № И-940, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”,
изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-824/04.04.2013 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 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ:
000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор,
изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
да приема залози и изплаща печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
1.гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 257.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
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3.8.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П987/24.04.13/,/вх. № И-987/03.04.13г./
На 03.04.2013 г. с вх. № И-987, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”,
изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя тото пункта.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-824/04.04.2013 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 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ:
000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор,
изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
да приема залози и изплаща печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следните
пунктове:
2.гр. Ихтиман, Софийска област, Софийски окръжни ведомства;
3.с. Радуил, общ. Самоков, Софийска област, помещение на приемчика.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
4. За залагания върху резултати от спортни състезания:
4.10.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-616/24.04.13/,/вх. № И-616/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-616, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя и откриване на 6 /шест/ броя
букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-348/27.03.2013 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, 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:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
10. гр. Велико Търново, ул. „Стоян Коледаров” № 44;
11. гр. Долна баня, Софийска област, ул. „Търговска” № 107.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Ботевград, Софийска област, ул. „Адриан Атанасов” № 2;
2. гр. Враца, бул. „Мито Орозов” № 39;
3. гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Славянска” № 19;
4. гр. Перник, ул. „Кракра” № 16;
5. гр. София, ул. „Христо Станишев” № 2;
6. гр. Търговище, ул. „Любен Каравелов” № 36, вх. Б, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
4.11.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-852/24.04.13/,/вх. № И-852/15.03.13г./
На 15.03.2013 г. с вх. № И-852, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 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-348/27.03.2013 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 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както следва:
I. Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Божурище, Софийска област, бул. „Европа” № 27;
2. гр. Велико Търново, ул. „България” № 22-Б;
3. гр. Ихтиман, Софийска област, ул. „Стипон” № 5;
4. гр. Перник, ул. „Кирил и Методий” № 6;
5. гр. Русе, ул. „Плиска” № 94.
II. Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. „Георги Димитров” № 23;
2. гр. Велико Търново, ул. „Иван Момчилов” № 6;
3. гр. София, бул. „Черни връх” № 74 – 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
4.12.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-912/24.04.13/,/вх. № И-912/22.03.13г./
На 22.03.2013 г. с вх. № И-912, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ШАНС, изразяваща се в закриване на 7 /седем/ броя и откриване на 13
/тринадесет/ броя букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-348/27.03.2013 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
– 3от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 2;
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2. гр. Варна, ж.к. „Младост” ІІ м.р., Търговски комплекс „Орехчето”, маг.№
76;
3. гр. София, бул. „Цариградско шосе” 7-11 км. – МЕТРО София 1;
4. гр. София, бул. „Европа” № 182, МЕТРО София 2;
5. гр. Пловдив, бул.” Санкт Петербург” № 135 МЕТРО Пловдив 1;
6. гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 103 МЕТРО Бургас;
7. гр. Варна, кв. Владиславово, ул. „Западна обиколна” МЕТРО Варна.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, ул. „Роза” № 2;
2. гр. Видин, бул. „Панония” № 58;
3. с. Галата, община Тетевен, област Ловеч, ул. „Лиляна Димитрова” № 11;
4. с. Гложене, община Козлодуй, област Враца, ул. „Ленин” № 91;
5. гр. Златица, община Златица, Софийска област, пл. „Македония” № 5;
6. с. Златитрап, община Родопи, област Пловдив, ул. „Седма” № 2;
7. гр. Казанлък, област Стара Загора, ул. „Искра” № 14;
8. с. Ключ, община Петрич, област Благоевград, ул. „Иглика” № 1;
9. гр. София, ул. „Спас Вацов” № 4;
10. гр. София, ул. „Димитър Манов” № 10, бл. 12;
11. гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 110, вх. А;
12. гр. Сърница, община Велинград, област Пазарджик, ул. „Свобода” № 38;
13. гр. Харманли, област Хасково, ул. „Рила” № 8, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
4.13.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-953/24.04.13/,/вх. № И-953/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-953, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя и откриване на 6 /шест/ броя
букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-348/27.03.2013 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 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както следва:
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69;
2. гр. Русе, бул. „Васил Левски” № 1 Ж;
3. с. Хитрино, област Шумен, ул. „Еделвайс” № 10;
4. гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
4.14.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1003/24.04.13/,/вх. № И-1003/05.04.13г./
На 05.04.2013 г. с вх. № И-1003, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ШАНС”, изразяваща се в закриване на 10 /десет/ броя и откриване на 2 /два/
броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-348/27.03.2013 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 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. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „Княз Ал. Батенберг” № 32А;
2. гр. София, общ. Столична, област София, район „Панчарево”, ул.
Самоковско шосе” № 209;
3. с. Горна Малина, Софийска област, ул. „Първа” № 45;
4. с. Поповица, общ. Садово, обл. Пловдив, ул. „2-ра” № 53;
5. с. Радювене, общ. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Веслец” № 1;
6. гр. Русе, ул. „Тинтява” № 2;

86

7. гр. Русе, ж.к. „Дружба-I”, ул. „Гео Милев”, магазин;
8. гр. София, ул. „Мара Бунева” № 30;
9. гр. София, ул. „Добринова скала” № 42;
10. гр. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Г. С. Раковски” № 7.
II. Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Русе, ул. „Левента” № 3А;
2. гр. София, ж.к. „Връбница 2”, бл. 634, вх. В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
4.15.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-887/24.04.13/,/вх. № И887/20.03.13г./
На 20.03.2013 г. с вх. № И-887, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни
състезания, изразяваща се в закриване на 7 /седем/ броя и откриване на 4 /четири/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-487/09.04.2013 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 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: София, р-н „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители,
най-малко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият
договор предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху
резултати от спортни състезания, както следва:
І. Да прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Русе, ул. „Плиска” № 94;
2. гр. София, ул. „Проф. Д-р Иван Странски” № 7, вх. А;
3. гр. Велико Търново, бул. „България” № 22;
4. гр. Свищов, обл. Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 2;
5. гр. Варна, ж.к. „Младост” II м.р., Търговски комплекс „Орехчето”,
магазин № 76
6. гр. Русе, ж.к. „Дружба - 1”, ул. „Гео Милев” пред бл. № 7;
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7. гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Александър Стамболийски” № 7.
ІІ. Да разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща
печалби в следните пунктове:
1. гр. Велико Търново, ул. „Иван Момчилов” № 6;
2. гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Искра” № 14;
3. гр. Русе, ул. „Васил Левски” № 1Ж;
4. гр. София, ул. „Народно хоро” № 75/79.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
4.16.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П894/24.04.13/,/вх. № И-894/21.03.13г./
На 21.03.2013 г. с вх. № И-894, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/
броя тото пункта.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-823/04.04.2013 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 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ:
000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор,
изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да разреши на ДП „Български спортен тотализатор” да приема залози и
изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания
„СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1.гр. Благоевград, ул. „Пейо Яворов” № 45;
2.гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Свобода” № 37.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма
4.17.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П939/24.04.13/,/вх. № И-939/28.03.13г./
На 28.03.2013 г. с вх. № И-939, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (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”, изразяващи се в закриване на 1
/един/ брой тото пункт.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-823/04.04.2013 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
– 3от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ:
000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор,
изразяващи се в промени в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да 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 следния пункт:
1.гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” № 257.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
4.18.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П986/24.04.13/,/вх. № И-986/03.04.13г./
На 03.04.2013 г. с вх. № И-986, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (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”, изразяващи се в закриване на 2 /два/
броя тото пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-823/04.04.2013 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. 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
– 3от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ:
000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор,
изразяващи се в промени в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
да приема залози и изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1.гр. Ихтиман, Софийска област, Софийски окръжни ведомства;
2.с. Радуил, общ. Самоков, Софийска област, помещение на приемчика.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
5. За залагания върху случайни събития:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-617/24.04.13/,/вх. № И-617/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-617, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя и откриване на 6 /шест/ броя
букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-349/27.03.2013 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 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
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- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Велико Търново, ул. „Стоян Коледаров” № 44;
2. гр. Долна баня, Софийска област, ул. „Търговска” № 107.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Ботевград, Софийска област, ул. „Адриан Атанасов” № 2;
2. гр. Враца, бул. „Мито Орозов” № 39;
3. гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Славянска” № 19;
4. гр. Перник, ул. „Кракра” № 16;
5. гр. София, ул. „Христо Станишев” № 2;
6. гр. Търговище, ул. „Любен Каравелов” № 36, вх. Б, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-851/24.04.13/,/вх. № И-851/15.03.13г./
На 15.03.2013 г. с вх. № И-851, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 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-349/27.03.2013 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 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Божурище, Софийска област, бул. „Европа” № 27;
2. гр. Велико Търново, ул. „България” № 22-Б;
3. гр. Ихтиман, Софийска област, ул. „Стипон” № 5;
4. гр. Перник, ул. „Кирил и Методий” № 6;
5. гр. Русе, ул. „Плиска” № 94.
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II. Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. „Георги Димитров” № 23;
2. гр. Велико Търново, ул. „Иван Момчилов” № 6;
3. гр. София, бул. „Черни връх” № 74 – 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
5.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-911/24.04.13/,/вх. № И-911/22.03.13г./
На 22.03.2013 г. с вх. № И-911, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 7 /седем/ броя и откриване на 13 /тринадесет/
броя букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-349/27.03.2013 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
– 3от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 2;
2. гр. Варна, ж.к. „Младост” ІІ м.р., Търговски комплекс „Орехчето”, маг.№
76;
3. гр. София, бул. „Цариградско шосе” 7-11 км. – МЕТРО София 1;
4. гр. София, бул. „Европа” № 182, МЕТРО София 2;
5. гр. Пловдив, бул.” Санкт Петербург” № 135 МЕТРО Пловдив 1;
6. гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 103 МЕТРО Бургас;
7. гр. Варна, кв. Владиславово, ул. „Западна обиколна” МЕТРО Варна.
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. с. Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, ул. „Роза” № 2;
2. гр. Видин, бул. „Панония” № 58;
3. с. Галата, община Тетевен, област Ловеч, ул. „Лиляна Димитрова” № 11;
4. с. Гложене, община Козлодуй, област Враца, ул. „Ленин” № 91;
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5. гр. Златица, община Златица, Софийска област, пл. „Македония” № 5;
6. с. Златитрап, община Родопи, област Пловдив, ул. „Седма” № 2;
7. гр. Казанлък, област Стара Загора, ул. „Искра” № 14;
8. с. Ключ, община Петрич, област Благоевград, ул. „Иглика” № 1;
9. гр. София, ул. „Спас Вацов” № 4;
10. гр. София, ул. „Димитър Манов” № 10, бл. 12;
11. гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 110, вх. А;
12. гр. Сърница, община Велинград, област Пазарджик, ул. „Свобода” № 38;
13. гр. Харманли, област Хасково, ул. „Рила” № 8, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма
5.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-954/24.04.13/,/вх. № И-954/29.03.13г./
На 2903.2013 г. с вх. № И-954, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК
ШАНС”, изразяваща се в откриване на 4 /четири/ броя букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-349/27.03.2013 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 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 69;
2. гр. Русе, бул. „Васил Левски” № 1 Ж;
3. с. Хитрино, област Шумен, ул. „Еделвайс” № 10;
4. гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 15.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма
5.5.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-1002/24.04.13/,/вх. № И-1002/05.04.13г./
На 05.04.2013 г. с вх. № И-1002, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32,
чл. 38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 10 /десет/ броя и откриване на 2 /два/ броя
букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-349/27.03.2013 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 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул.
„Александър Жендов” № 6, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков
- управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху случайни
събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. „Княз Ал. Батенберг” № 32А;
2. гр. София, общ. Столична, област София, район „Панчарево”, ул.
Самоковско шосе” № 209;
3. с. Горна Малина, Софийска област, ул. „Първа” № 45;
4. с. Поповица, общ. Садово, обл. Пловдив, ул. „2-ра” № 53;
5. с. Радювене, общ. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Веслец” № 1;
6. гр. Русе, ул. „Тинтява” № 2;
7. гр. Русе, ж.к. „Дружба-I”, ул. „Гео Милев”, магазин;
8. гр. София, ул. „Мара Бунева” № 30;
9. гр. София, ул. „Добринова скала” № 42;
10. гр. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Г. С. Раковски” № 7.
II. Да разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Русе, ул. „Левента” № 3А;
2. гр. София, ж.к. „Връбница 2”, бл. 634, вх. В.
ПО ПЕТИ РАЗДЕЛ – Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-251/24.04.13/,/вх. № И-251/13.02.13г./
На 13.02.2013 г. с вх. № И-251, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН2000” ЕООД, гр. Русе, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Николаевска” № 101 /по дадено Разрешение № И-38/12.03.2012 г. на ДКХ/.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от
Мария Стефкова Иванова – управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Николаевска” № 101, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-252/24.04.13/,/вх. № И-252/13.02.13г./
На 13.02.2013 г. с вх. № И-252, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН2000” ЕООД, гр. Русе, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ул. “Неофит Рилски” № 28 /по дадено Разрешение № И-507/02.04.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, 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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от
Мария Стефкова Иванова – управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ул. „Неофит Рилски” № 28, 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 - 5
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За - 5
Против - няма.
1.3.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-257/24.04.13/,/вх. № И-257/13.02.13г./
На 13.02.2013 г. с вх. № И-257, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН2000” ЕООД, гр. Русе, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф” № 1 /по дадено Разрешение № И-1572/23.07.2012
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, 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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от
Мария Стефкова Иванова – управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф” № 1, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-258/24.04.13/,/вх. № И-258/13.02.13г./
На 13.02.2013 г. с вх. № И-258, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИКАН2000” ЕООД, гр. Русе, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Борово, област Русе, ул. „Патриарх Евтимий” № 2 /по дадено Разрешение № И36/12.03.2012 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. 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:
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Да утвърди на „МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от
Мария Стефкова Иванова – управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Борово, област Русе, ул. „Патриарх Евтимий” № 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.5.„БОРА 3001”ООД, гр. София /изх. № П-403/24.04.13/,/вх. № И-403/28.02.13г./
На 28.02.2013 г. с вх. № И-403, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БОРА 3001”
ООД, гр. София, 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. София, ж.к. „Люлин ІІІ”, бул. „Захари Стоянов” № 2, кв. 47 – кооперативен
пазар /по издадено на организатора Удостоверение за издаден лиценз № И2093/10.10.2012 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, 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:
І. Да утвърди на „БОРА 3001” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Люлин”, кв. „Люлин 3”, бул. „Захари Стоянов” № 2, ЕИК: 200248510,
представлявано от Пепа Димитрова Момчилова – Колева - управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин ІІІ”, бул. „Захари Стоянов” № 2,
кв. 47 – кооперативен пазар, изразяващи се в:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Нова бонус игра „СУПЕР БИНГО”.
3. Промени в бонус игри:
- бонус игра „ЛИТЪЛ ЧЕМПИЪН”;
- бонус игра „ДЖАКПОТ МАНИЯ”;
- ежедневна бонус игра „ТОПКАТА НА РИО”;
- бонус игра „НИСКА ТОПКА”;
- седмична бонус игра „РИО БИНГО КЕШ”;
- бонус игра „ХЕПИ УИЛ”.
ІІ. Да утвърди на „БОРА 3001” ООД, гр. София,
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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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.6.ЕТ„ВЛАДИНА-ЙОРДАН ДИНЕВ”, гр. София /изх. № П-438/24.04.13/,/вх. № И438/01.03.13г./
На 01.03.2013 г. с вх. № И-438, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ВЛАДИНА –
ЙОРДАН ДИНЕВ”, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 44 /по дадено Разрешение № И435/02.04.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, 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 „ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ”, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Люлин”, ж. к. Люлин, ул. „340”, № 13, ЕИК: 121450425,
представляван от Йордан Станчев Динев /физическо лице-търговец/, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 44, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.7.„КИС-98”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-483/24.04.13/,/вх. № И-483/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-483, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “К И С - 98”
ООД, гр. Пловдив, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за
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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. Пловдив, район „Северен”, ул.
„Карловска” № 36 /по дадено Разрешение № И-44/14.02.2012 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 “К И С - 98” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Северен”, ул. “Карловска” № 36, ЕИК: 115238108, представлявано от
Стоян Пенчев Стоянов – управител и Георги Иванов Букорещлиев – управител, заедно и
поотделно, представените за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул.
“Карловска” № 36, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.8.„КИС-98”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-485/24.04.13/,/вх. № И-485/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-485, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “К И С - 98”
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
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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 в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Васил
Левски” № 15 /по дадено Разрешение № И-1447/22.06.2012 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, 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 “К И С - 98” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, р-н „Северен”, ул. “Карловска” № 36, ЕИК: 115238108, представлявано от
Стоян Пенчев Стоянов – управител и Георги Иванов Букорещлиев – управител, заедно и
поотделно, представените за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул.
„Васил Левски” № 15, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.9.„ЕС ДЖИ КАЗИНО”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-484/24.04.13/,/вх. № И484/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-484, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС ДЖИ
КАЗИНО” ЕООД, 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
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сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Западен”,
бул. „Пещерско шосе” № 38 /по дадено Разрешение № И-1444/22.06.2012 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, 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 „ЕС ДЖИ КАЗИНО” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Карловска” № 36, ЕИК: 200354595,
представлявано от Стоян Пенчев Стоянов – управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, район „Западен”, бул. „Пещерско шосе” № 38, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.10.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-499/24.04.13/,/вх. № И-499/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-499, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4”
АД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Дякон Игнатий” № 4 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2552/27.12.2012 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, чл. 38, ал. 2 и 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги
Методиев Карабельов – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Дякон Игнатий” № 4, изразяващи се в:
Промени в бонус игри:
- Бонификация „HAPPY HOUR”;
- Малка бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.11.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-500/24.04.13/,/вх. № И-500/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-500, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕЛФАСТ”
ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2550/27.12.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от
Георги Методиев Карабельов – управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А, изразяващи се в:
Промени в бонус игри:
- Бонификация „HAPPY HOUR”;
- Малка бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.12.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-501/24.04.13/,/вх. № И501/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-501, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „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.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ 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 „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:
Промени в бонус игри:
- Бонификация „HAPPY HOUR”;
- Малка бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.13.„ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-502/24.04.13/,/вх. № И502/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-502, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 29 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2553/27.12.2012 г. на ДКХ/.
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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, чл. 38, ал. 2 и 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131004720,
представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 29, изразяващи се в:
Промени в бонус игри:
- Бонификация „HAPPY HOUR”;
- Малка бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.14.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-503/24.04.13/,/вх. № И503/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-503, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78 /по издадено Удостоверение
за издаден лиценз № И-2549/27.12.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533,
управлявано и представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Христо Смирненски”
№ 78, изразяващи се в:
Промени в бонус игри:
- бонификация „HAPPY HOUR”;
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- малка бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.15.„ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-504/24.04.13/,/вх. № И504/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-504, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Гоце Делчев” № 6 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И189/28.02.2013 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, чл. 38, ал. 2 и 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да утвърди на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533,
управлявано и представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6, изразяващи се в:
Промени в бонус игри:
- Бонификация „HAPPY HOUR”;
- Малка бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.16.„ФИЛИ”ООД, гр. Плевен /изх. № П-511/24.04.13/,/вх. № И-511/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-511, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФИЛИ” ООД,
гр. Плевен, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
ул. „Пейо Яворов” № 3, хотел „Огоста” /по дадено Разрешение № И-981/06.06.2012 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.

105

При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ 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 „ФИЛИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Плевен, ул. „Дойран” № 164, ап. 6, ЕИК: 114045177, представлявано от Цветан Валериев
Филчев – управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
ул. „Пейо Яворов” № 3, хотел „Огоста”, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.17.„МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив /изх. № П-521/24.04.13/,/вх. № И-521/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-521, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2”
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. „Никола Вапцаров” № 115 /по издадено на организатора Удостоверение за
издаден лиценз № И-1998/03.10.2012 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 „МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано от
Цветелина Иванова Четрафилова - управител и Динко Георгиев Миленчев - управител,
заедно и поотделно, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Никола Вапцаров” № 115, 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 - 5
За - 5
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Против - няма.
1.18.„МАКАО” ООД, гр. Пловдив /изх. № П-522/24.04.13/,/вх. № И-522/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-522, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО”
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, бул. „Руски” № 70, хотел „Лайпциг” /по издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2388/29.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 „МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев
Миленчев-управител и Гаврил Тодоров Четрафилов-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, бул. „Руски” № 70, хотел
„Лайпциг”, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.19.„ИГНАТОВ-08”ООД, гр. Габрово /изх. № П-523/24.04.13/,/вх. № И523/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-523, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИГНАТОВ-08”
ООД, гр. Габрово, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Габрово, пл. „Марсел де Бископ” № 5 /по дадено Разрешение № И-1333/22.06.2012 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, чл. 38, ал. 2 и 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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Да утвърди на „ИГНАТОВ-08” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Габрово, бул. „Априлов” № 70, вх. А, ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200077041, управлявано и
представлявано от Росица Йорданова Билбилева и Мариян Досев Досев – 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. Габрово,
пл. „Марсел де Бископ” № 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.20.„ЕВРО 2007”ЕООД, гр. Костинброд /изх. № П-524/24.04.13/,/вх. № И524/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-524, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО 2007”
ЕООД, гр. Костинброд, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр
Костенец, Софийска област, УПИ VІ-за бизнес, в кв. 112 /по дадено Разрешение № И395/12.03.2012 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. 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 „ЕВРО 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 9, ЕИК: 175195896, представлявано от
Мирослав Павлов Гаврилов - управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр
Костенец, Софийска област, УПИ VІ-за бизнес, в кв. 112, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.21.„ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-525/24.04.13/,/вх. № И-525/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-525, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД,
гр. Севлиево, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
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организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево,
област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 27 /по издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-1742/03.09.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано
от Цветан Ботев Макавеев – управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 27, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.22.„ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-526/24.04.13/,/вх. № И-526/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-526, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8”
ЕООД, гр. Севлиево, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Дряново, област Габрово, ул. ”Шипка” № 73 /по дадено Разрешение № И-485/02.04.2012
г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, 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 „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано
от Цветан Ботев Макавеев – управител, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Дряново, област Габрово, ул. ”Шипка” № 73, 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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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.23.„ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-571/24.04.13/,/вх. № И-571/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-571, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8”
ЕООД, гр. Севлиево, 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. Велико Търново, ул. “Георги Бакалов” № 1 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2127/01.11.2012 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, 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 „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано
от Цветан Ботев Макавеев – управител, представените за игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, ул. “Георги Бакалов” № 1, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.24.„ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-572/24.04.13/,/вх. № И-572/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-575, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ - СТАР”
ЕООД, гр. Трявна, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и Задължителни правила
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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. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5 /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2224/02.11.2012 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 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 „ВАЛ - СТАР” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697,
представлявано от Валери Петров Илиев - управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.25.„ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-573/24.04.13/,/вх. № И-573/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-573, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8”
ЕООД, гр. Севлиево, 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. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. “Търговска” № 36 /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2125/01.11.2012 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, чл. 38, ал. 2 и 3

111

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 „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Севлиево, област Габрово, ул. ”Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано
от Цветан Ботев Макавеев – управител, представените за игрална зала с адрес: гр.
Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. “Търговска” № 36, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.26.„АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ”ООД, гр. Варна /изх. № П-528/24.04.13/,/вх. № И528/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-528, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АМЮГЕЙМС–
БЪЛГАРИЯ” ООД, 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, ул. „Васил Левски” № 33 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-1819/30.08.2012 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. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и 3
и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
Да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2, ЕИК: 102037817, представлявано от Виолета
Атанасова Асенова – управител и Даниел Христов Димитров - управител, заедно и
поотделно, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Васил Левски” № 33, изразяващи се в
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати:
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. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер
CBJS 05222.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 071011006.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи
за формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

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

JP 070823-001
JP 070823-002
JP 071011-006
VGJP 03718

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
052
011

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
2.0
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.27.„РЕСПЕКТ-2007”ООД, гр. Карнобат /изх. № П-529/24.04.13/,/вх. № И529/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-529, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РЕСПЕКТ2007” ООД, гр. Карнобат, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Карнобат, обл. Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети септември” № 21
/по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2529/02.01.2013 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. 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 „РЕСПЕКТ-2007” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 15, ЕИК: 147241557,
представлявано от Пенка Колева Лафазанова - управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Карнобат, обл. Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул.
„Девети септември” № 21, 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
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искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.28.„СТЕДОНИ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-530/24.04.13/,/вх. № И-530/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-530, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТЕДОНИ”
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.
Девня, обл. Варна, ул. „Здравец” № 20 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-2244/07.11.2012 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. 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 „СТЕДОНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, р-н „Младост”, ж.к. „Възраждане”, бл. 15, вх. 4, ет. 3, ап. 79, ЕИК: 200234293,
представлявано от Стефан Дончев Николов – управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Девня, обл. Варна, ул. „Здравец” № 20, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.29.„ЕКО КАРИ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-531/24.04.13/,/вх. № И531/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-531, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКО
КАРИ” ЕООД, гр. Ботевград, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Етрополе, Софийска област, ул. „Георги Бенковски” № 2 /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-1978/02.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
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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 „ЕКО КАРИ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Ботевград, Софийска област, ул. „Ал. Стамболийски” № 48, ЕИК: 175346800,
представлявано от Цветан Петьов Иванов - управител, промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Етрополе, Софийска област, ул. „Георги Бенковски” № 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.30.„ФОРТУНА-ГЕЙМС”ООД, гр. Варна /изх. № П-533/24.04.13/,/вх. № И533/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-533, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРТУНАГЕЙМС” ООД, 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. „Дубровник” № 4 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-1860/29.08.2012 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. 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 „ФОРТУНА-ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Батова” № 9А, ЕИК: 202008656,
представлявано от Александрина Стефанова Овчарова - управител и Кристиян
Константинов Георгиев – 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. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
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1.31.„ФОРС”ООД, гр. Варна /изх. № П-532/24.04.13/,/вх. № И-532/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-532, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРС”
ООД, 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. „Доктор Пискюлиев” № 21 /по издадено Удостоверение
за издаден лиценз № И-2366/27.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ФОРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Подвис” № 27, вх. Б, ет. 5, ап. 46, ЕИК: 103869699,
представлявано от Радослав Анастасов Савов – управител, и Станислав Георгиев Гочев –
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. Варна,
район „Приморски”, ул. „Доктор Пискюлиев” № 21, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.32.„ЕКСПРЕС-ВАРНА”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-534/24.04.13/,/вх. № И534/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-534, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕСВАРНА” 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. Провадия, обл. Варна, площад „Централен”, кино „Н. Й. Вапцаров” /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1849/30.08.2012 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. 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 „ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Жеравна” № 7, ЕИК: 813070782,
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представлявано от Тихомир Костадинов Димитров – управител, промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Провадия, обл. Варна, площад „Централен”, кино
„Н. Й. Вапцаров”, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.33.„ИНФИНИТИ”ООД, гр. Варна /изх. № П-535/24.04.13/,/вх. № И-535/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-535, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„ИНФИНИТИ” 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: с. Казичене, Столична община, обл. София, ул. „Цар Борис ІІІ” № 68, ет. 2 /по
дадено Разрешение № И-1416/22.06.2012 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, 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 „ИНФИНИТИ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Света Троица”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 106615738,
представлявано от Цветомир Илиев Илиев – управител, и Красимир Богданов Кръстев управител, заедно, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Казичене, Столична
община, обл. София, ул. „Цар Борис ІІІ” № 68, ет. 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.34.„ИНФИНИТИ”ООД, гр. Варна /изх. № П-536/24.04.13/,/вх. № И-536/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-536, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„ИНФИНИТИ” 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
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адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Ломско шосе” № 36 /по дадено
Разрешение № И-618/30.03.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 „ИНФИНИТИ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Света Троица”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 106615738,
представлявано от Цветомир Илиев Илиев – управител, и Красимир Богданов Кръстев управител, заедно, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска
област, ул. „Ломско шосе” № 36, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.35.„КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО”ООД, гр. Бургас /изх. № П-542/24.04.13/,/вх.
№ И-542/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-542, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО
ГЕЙМ МОНТЕСИТО” 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. Царево, обл. Бургас, ул. „Тракия” № 3 /по дадено Разрешение №
И-1134/06.06.2012 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, 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 „КАЗИНО ГЕЙМ МОНТЕСИТО” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Сливница” № 37, ет. 1, ЕИК: 201193038,
представлявано от Васил Стефанов Стойков - управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Тракия” № 3, 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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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.36.„ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П548/24.04.13/,/вх. № И-548/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-548, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЛДЪН
ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр. Димитровград, за утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей”, комплекс „Веспрем” /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1826/12.09.2012 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, 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 „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, офис 1,
ЕИК: 201492357, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов – управител, и Веселин
Михайлов Бъчваров - 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. Хасково, ж.к. „Орфей”, комплекс „Веспрем”, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.37.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-549/24.04.13/,/вх. №
И-549/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-549, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕШ
ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр. Димитровград, за утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” № 71 /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1827/12.09.2012 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. 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 „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1,
ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов – управител, и Диан
Ганчев Николов – 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. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” № 71, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.38.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-550/24.04.13/,/вх. №
И-550/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-550, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕШ
ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр. Димитровград, за утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Тополовград, обл. Хасково, пл. „Освобождение” № 2 /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1830-1/26.10.2012 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 „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1,
ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов – управител, и Диан
Ганчев Николов – 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. Тополовград, обл. Хасково, пл. „Освобождение” № 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.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.39.„КОРА”ЕООД, гр. Хасково, гр. Хасково /изх. № П-551/24.04.13/,/вх. № И551/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-551, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, 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, ул. “Д. Благоев” № 9, “Бевърли” /по дадено Разрешение
№ И-1423/22.06.2012 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, 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 „КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов - управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, област Хасково, ул. “Д. Благоев” № 9, “Бевърли”, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.40.„КОРА”ЕООД, гр. Хасково, гр. Хасково /изх. № П-552/24.04.13/,/вх. № И552/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-552, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, ул. ”Варна” № 12 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1822/12.09.2012 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, чл. 38, ал. 2 и 3
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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 „КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов - управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
ул. ”Варна” № 12, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.41.„КОРА”ЕООД, гр. Хасково, гр. Хасково /изх. № П-553/24.04.13/,/вх. № И553/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-553, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД,
гр. Хасково, 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, ул. „Цар Борис І” № 8 /по Удостоверение за издаден
лиценз № И-1821/12.09.2012 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, 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 „КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов - управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, област Хасково, ул. „Цар Борис І” № 8, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.42.„КОРА”ЕООД, гр. Хасково, гр. Хасково /изх. № П-554/24.04.13/,/вх. № И554/07.03.13г./
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На 07.03.2013 г. с вх. № И-554, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД,
гр. Хасково, 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, пл. „14-ти Март”, к-с „Али Баба” /по Удостоверение за
издаден лиценз № И-1829/12.09.2012 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, 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 „КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов - 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, пл. „14-ти Март”, к-с „Али Баба”, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.43.„ВАЛ”ООД, гр. Перник /изх. № П-560/24.04.13/,/вх. № И-560/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-560, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ” ООД, гр.
Перник, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. „Кракра Пернишки” № 21 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-2299/06.11.2012
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. 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 „ВАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 7, ЕИК: 113571060,
представлявано от Валери Славчев Минков - управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Кракра Пернишки” № 21, съобразени с приетите
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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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.44.„АБ И МД”ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-561/24.04.13/,/вх. № И-561/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-561, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ И МД”
ЕООД, гр. Първомай, 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. Първомай, област Пловдив, ул.
„Орфей” № 14 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-1933 от 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, 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 „АБ И МД” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Симеон Велики” № 34, ЕИК: 115131330,
представлявано от Боряна Стефанова Маринова - управител, представените за игрална
зала с адрес: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Орфей” № 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.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.45.„АБ И МД”ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-562/24.04.13/,/вх. № И-562/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-562, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АБ И МД”
ЕООД, гр. Първомай, 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. Златоград, област Смолян, ул.
„Беловидово” № 23, УПИ І-1342, кв. 133 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-1932
от 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, 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 „АБ И МД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Първомай, област Пловдив, ул. „Симеон Велики” № 34, ЕИК: 115131330,
представлявано от Боряна Стефанова Маринова - управител, представените за игрална
зала с адрес: гр. Златоград, област Смолян, ул. „Беловидово” № 23, УПИ І-1342, кв. 133,
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
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искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.46.„ДЖЕНГО”ЕООД, гр. Добрич /изх. № П-563/24.04.13/,/вх. № И-563/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-563, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЖЕНГО”
ЕООД, гр. Добрич, 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. Добрич, ж.к. „Балик – Йовково Юг”,
ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2 /по дадено Разрешение № И-1339 от 22.06.2012 г. на
ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 „ДЖЕНГО” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. Б, ет. 2, ап. 4, ЕИК: 200847410, представлявано от
Данаил Веселинов Николов – управител, представените за игрална зала с адрес: гр.
Добрич, ж.к. „Балик – Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” № 56, ет. 2, 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.

126

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.47.„ВИСАБОН 2009”, гр. София /изх. № П-564/24.04.13/,/вх. № И-564/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-564, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИСАБОН
2009” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-287/06.03.2013 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, 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 „ВИСАБОН 2009” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 200782311,
представлявано от Емил Борисов Кабакчиев – управител, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1”, Кооперативен пазар, включващи следната промяна:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
1.1. тип Casino Link System, идентификационен номер 0002 - /от 45 на 29/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.48.ЕТ„КИРИЛ ДИНЕВ”, гр. Дупница /изх. № П-565/24.04.13/,/вх. № И565/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-565, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „КИРИЛ
ДИНЕВ”, гр. Дупница, 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. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Кирил
и Методий” № 12 /по дадено Разрешение № И-731/18.04.2012 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.
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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, 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 „КИРИЛ ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление:
гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Булаир” № 3, ЕИК: 109039938, представляван от
Кирил Борисов Динев /физическо лице – търговец/, представените за игрална зала с
адрес: гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Кирил и Методий” № 12, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.49.„ЕЛ.ДЖИ.ЕЕЕС-99”ООД, гр. София /изх. № П-567/24.04.13/,/вх. № И567/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-567, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от
„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” 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. Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхов” № 4 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-67/05.02.2013 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.
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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, 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 „ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой”
№ 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов
– управител и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, представените
за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхов” № 4, промени
в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи промяна на броя игрални автомати, свързани към
система за формиране на премия джакпот:
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Wide Area Controller,
идентификационен номер 574940807.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.50.„ЕЛ.ДЖИ.ЕЕЕС-99”ООД, гр. София /изх. № П-568/24.04.13/,/вх. № И568/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-568, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛ.ДЖИ.ЕС.99” 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. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев”
№ 2, ет. 1, Битов комбинат - партер /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И66/05.02.2013 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. 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 „ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой”
№ 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов
– управител и Светлана Ганчева Милева - управител, заедно и поотделно, представените
за игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2, ет. 1, Битов
комбинат - партер, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1.1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Wide Area Controller,
идентификационен номер 574940807.
1.2. Промени в парична седмична бонус игра.
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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.51.„ЕКПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-569/24.04.13/,/вх. № И569/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-569, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, 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
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игрална зала с адрес: гр. Елена, обл. Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 2-4 /по
дадено Разрешение № И-231/12.03.2012 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. 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 „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095,
представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. Елена, обл. Велико Търново, ул. „Възрожденска” № 2-4, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.52.„ЕКПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-570/24.04.13/,/вх. № И570/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-570, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, 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. Велико Търново, ул. “Тодор Балина” № 16 /по издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2124/01.11.2012 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, чл. 38, ал. 2 и 3
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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 „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095,
представлявано от Иван Тенев Тенчев – управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. “Тодор Балина” № 16, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.53.„ВАЛ-СТАР”ЕООД, гр. Трявна /изх. № П-574/24.04.13/,/вх. № И-574/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-574, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ - СТАР”
ЕООД, гр. Трявна, 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. Търговище, ул. „П. Р. Славейков” № 33 /по дадено Разрешение № И227/12.03.2012 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. 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 „ВАЛ - СТАР” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697,
представлявано от Валери Петров Илиев - управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. Търговище, ул. „П. Р. Славейков” № 33, 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
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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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.54.„ВАЛ-СТАР”ЕООД, гр. Трявна /изх. № П-575/24.04.13/,/вх. № И-575/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-575, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ СТАР” ЕООД, гр. Трявна, 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. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5 /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2224/02.11.2012 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 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 „ВАЛ - СТАР” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697,
представлявано от Валери Петров Илиев - управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 5, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
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1.55.„ВАЛ-СТАР”ЕООД, гр. Трявна /изх. № П-576/24.04.13/,/вх. № И-576/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-576, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ - СТАР”
ЕООД, гр. Трявна, 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. Търговище, бул. „Сюрен”, кв. 5, УПИ III /по дадено Разрешение № И232/12.03.2012 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. 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 „ВАЛ - СТАР” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Трявна, обл. Габрово, ул. „Ангел Кънчев” № 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК: 107565697,
представлявано от Валери Петров Илиев - управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. Търговище, бул. „Сюрен”, кв. 5, УПИ III, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.56.„ВЕНОН-96”ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № П-577/24.04.13/,/вх. № И577/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-577, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНОН-96”
ЕООД, гр. Горна Оряховица, 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. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „П. Р. Славейков”
№ 13 А /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2123/31.10.2012 г. на ДКХ/.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ВЕНОН-96” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „П. Р. Славейков” № 13, вх. А, ЕИК:
104018324, представлявано от Венцислав Иванов Стоев - управител, представените за
игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „П. Р. Славейков”
№ 13 А, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.57.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-579/24.04.13/,/вх. № И579/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-579, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с.
Равда, община Несебър, област Бургас, УПИ-ХХ-494, кв. 32 /по дадено Разрешение №
И-644/18.04.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”,
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Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков
- управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Равда, община Несебър,
област Бургас, УПИ-ХХ-494, кв. 32, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.58.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-580/24.04.13/,/вх. № И580/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-580, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ботевград, Софийска област, бул. „3-ти март” № 79, хотел „Ботевград” /по дадено
Разрешение № И-1210/06.06.2012 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, 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 „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”,
Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков
- управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, Софийска
област, бул. „3-ти март” № 79, хотел „Ботевград”, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.59.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-581/24.04.13/,/вх. № И581/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-581, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия
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и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, УПИ 705, кв. 66, магазин № 8, м. „Христо Смирненски - Слатина” /по дадено
Разрешение № И-643/18.04.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”,
Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков
- управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, УПИ 705, кв. 66,
магазин № 8, м. „Христо Смирненски - Слатина”, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.60.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-582/24.04.13/,/вх. № И582/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-582, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” № 2 , х-л „Гайдарец” /по Разрешение № И1837/01.12.2011 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Слатина-Христо Смирненски”, Търговски
комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков –
управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, пл.
„Независимост” № 2 , х-л „Гайдарец”, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.61.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-583/24.04.13/,/вх. № И583/08.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-483, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “К И С - 98”
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. Пловдив, район „Северен”, ул.
„Карловска” № 36 /по дадено Разрешение № И-44/14.02.2012 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 “К И С - 98” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Северен”, ул. “Карловска” № 36, ЕИК: 115238108, представлявано от
Стоян Пенчев Стоянов – управител и Георги Иванов Букорещлиев – управител, заедно и
поотделно, представените за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул.
“Карловска” № 36, 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 - 5
За - 5
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Против - няма.
1.62.„АНБЕСТО”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-587/24.04.13/,/вх. № И587/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-587, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНБЕСТО”
ООД, гр. Стара Загора, за 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. „Господин Михайловски” № 30 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-2173/29.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „АНБЕСТО” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора, ул. „Господин Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123672830, представлявано
от Антон Георгиев Герджиков – управител, и Тодор Кирилов Урумов – 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. Стара
Загора, ул. „Господин Михайловски” № 30, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.63.„АНБЕСТО”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-588/24.04.13/,/вх. № И588/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-588, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНБЕСТО”
ООД, гр. Стара Загора, за 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. „Майор Кавалджиев” № 129 /по издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2172/29.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 2 и 3
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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 „АНБЕСТО” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора, ул. „Господин Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123672830, представлявано
от Антон Георгиев Герджиков – управител и Тодор Кирилов Урумов – 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. Стара Загора, ул. „Майор
Кавалджиев” № 129, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.64.„ЛАВИНА”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-589/24.04.13/,/вх. № И589/08.03.13г./
На 08.03.2013 г. с вх. № И-589, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАВИНА”
ООД, гр. Стара Загора, за 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. „Цар Иван Шишман” № 53 /по дадено на организатора Разрешение №
И-1165/06.06.2012 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, 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 „ЛАВИНА” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора, ул. „Господин Михайловски” № 30, ет. 1, ЕИК: 123585514, представлявано
от Тодор Кирилов Урумов - управител и Антон Георгиев Герджиков - 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. Стара Загора, ул. „Цар Иван
Шишман” № 53, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
ПО РАЗДЕЛ ШЕСТИ – Поправка на очевидна фактическа грешка:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-234-1/24.04.13/
На 22.03.2013 г. по Заповед № П-113/18.03.2013 г. на Председателя на
ДКХ е направена пълна проверка на игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. ”Генерал
Данаил Николаев” № 74-76, на „ОСКАР БЕТ” ООД, гр. Пловдив.
При извършената проверка е установено, че на позиция № 3 от
Приложението към Удостоверение за издаден лиценз № И-234/13.03.2013 г. е вписана
система за формиране на премия джакпот с наименование Vega Jackpot System, тип EGTJS22, идентификационен номер 81572, а в игралната зала е налична система за
формиране на премия джакпот с наименование Vega Jackpot System, тип EGT-JS22,
която е с идентификационен номер 83572.
Поради това председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното предложение изх. № П-234-1/24.04.2013 г. и на
основание чл. 32, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗХ да вземе решение, с което:
Да поправи очeвидна фактическа грешка, допусната в издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-234/13.03.2013 г. на ДКХ за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Генерал Данаил Николаев” № 74-76, 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, както
следва:
1. Да бъде вписана системата за формиране на премия „Джакпот”:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 83572.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия „Джакпот”:
№

Тип, версия

Производител

Идентификацио
нен 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
83572

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
052
011
099

Процент на
отчисление
1.98
2.0
1.5

Председател:
/Иван Еничеров/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/
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