РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№9
София, 15.05.2013 г.
Днес, 15 май 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 - Доклад във връзка с одобряване на проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Наредба за реда и начина на включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на
проверки /изх. № 595/13.05.2013 г./
Раздел втори - Утвърждаване на одобрени от Българския институт по метрология
типове на игрално оборудване, които могат да се произвеждат и внасят, за да се
експлоатират в страната /изх. № П-593/13.05.13 г./
Раздел трети - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани промени в
обстоятелствата и други промени в издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„Е.Г.-БАНСКО”ЕООД, гр. София /изх. № П-479/14.05.2013 г./,/вх. № И479/06.03.13г./
1.2.„Е.Г.-БАНСКО”ЕООД, гр. София /изх. № П-1144/14.05.2013 г./,/вх. № И1144/17.04.13г./
Раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани промени
в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София /изх. № П-282/13.05.2013 г./,/вх. № И-282/18.02.13г./
1.2.„ЛЪКИ ГЕЙМ”ООД, гр. Варна /изх. № П-855/13.05.2013 г./,/вх. № И-855/15.03.13г./
1.3.„ЛЪКИ ГЕЙМ”ООД, гр. Варна /изх. № П-901/13.05.2013 г./,/вх. № И-901/21.03.13г./
1.4.„Е.Г.-СОФИЯ ВМ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1205/14.05.2013 г./,/вх. № И1205/19.04.13г./
1.5.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-1534/13.05.2013 г./,/вх. № И1534/10.05.13г./
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Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани промени,
изразяващи се в промяна на едноличния собственик на капитала на дружеството:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„Е.Г.-СОФИЯ ВМ”ЕООД, гр. София /изх. № П-902/14.05.2013 г./,/вх. № И902/21.03.13г./
1.2.„Е.Г.-БАНСКО”ЕООД, гр. София /изх. № П-904/14.05.2013 г./,/вх. № И904/21.03.13г./
1.3.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София /изх. № П-988/13.05.2013 г./,/вх. № И-988/03.04.13г./
Раздел шести - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за нови обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЕМИЛИ ГЕЙМС”ЕООД, гр. София /изх. № П-856/08.05.2013 г./,/вх. № И856/18.03.13г./
1.2.„МАКАО 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-955/09.05.2013 г./,/вх. № И-955/29.03.13г./
1.3.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-1004/09.05.2013 г./,/вх. № И1004/08.04.13г./
Раздел седми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„РЕСПЕКТ-2007”ООД, гр. Карнобат /изх. № П-1000/13.05.2013 г./,/вх. № И1000/05.04.13г./
Раздел осми - Разглеждане на подадени документи, предвидени в наредбата по чл. 8, ал.
5 от ЗХ за издаване на лицензи за организиране на хазартни игри с игрални автомати по
Закона за хазарта, които удостоверяват извършването на промени в организацията и
дейността на организатори:
1.Докладна записка изх. № 526/15.03.2013 г. във връзка с допълнително представени
документи от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София с вх. № 770/27.03.2013 г.
/Удостоверение за издаден лиценз № И-2332/26.11.2012 г./
2.Докладна записка изх. № 527/13.05.2013 г. във връзка с допълнително представени
документи от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие с вх. № 773/28.03.2013 г. /Удостоверение
за издаден лиценз № И-236/05.03.2013 г./
3.Докладна записка изх. № И-528/13.05.2013 г. във връзка с допълнително представени
документи от „ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София с вх. № 761/10.05.2013г.
/Удостоверение за издаден лиценз № И-371/25.03.2013 г./
4.Докладна записка изх. № И-1042/13.05.2013 г. във връзка с представени документи от
„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана с вх. № И-1042/10.04.2013 г. /Разрешение № И1031/03.05.2012 г./
Раздел девети - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-835/09.05.2013 г./,/вх. № И835/14.03.13г./
1.2.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-879/13.05.2013 г./,/вх. № И-879/19.03.13г./
1.3.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-892/13.05.2013 г./,/вх. № И892/21.03.13г./
1.4.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-905/14.05.2013 г./,/вх. №
И-905/22.03.13г./
1.5.„АСРАР КАЗИНО ГРУП”АД, гр. София /изх. № П-984/13.05.2013 г./,/вх. № И984/03.04.13г./
2. За игри с игрални автомати:
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2.1.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София /изх. № П-390/13.05.2013 г./,/вх. № И-390/28.02.13г./
2.2.„ИВ-ГЕТ”ЕООД, гр. Асеновград /изх. № П-631/08.05.2013 г./,/вх. № И-631/11.03.13г./
2.3.„НАБА ЙИСТГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-657/08.05.2013 г./,/вх. № И657/11.03.13г./
2.4.„НАБА ЙИСТГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-658/08.05.2013 г./,/вх. № И658/11.03.13г./
2.5.„НОВА АЛМ”ООД, гр. Варна /изх. № П-717/08.05.2013 г./,/вх. № И-717/11.03.13г./
2.6.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-739/13.05.2013 г./,/вх. № И-739/11.03.13г./
2.7.„КАЗИНО САЛОН-02”ЕООД, гр. София /изх. № П-760/09.05.2013 г./,/вх. № И760/11.03.13г./
2.8.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-837/09.05.2013 г./,/вх. № И837/14.03.13г./
2.9. „ГРАНД КАЗИНО-2”ООД, гр. София /изх. № П-853/10.05.2013 г./,/вх. № И853/15.03.13г./
2.10. „ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-854/09.05.2013 г./,/вх. № И854/15.03.13г./
2.11.ЕТ„АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София /изх. № П-867/09.05.2013 г./,/вх. № И867/18.03.13г./
2.12.ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-869/09.05.2013 г./,/вх. №
И-869/19.03.13г./
2.13. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-872/09.05.2013 г./,/вх. № И872/19.03.13г./
2.14.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-880/13.05.2013 г./,/вх. № И-880/20.03.13г./
2.15.„КРИСИ”ООД, гр. Бургас /изх. № П-899/08.05.2013 г./,/вх. № И-899/21.03.13г./
2.16. „РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-908/14.05.2013 г./,/вх. № И908/22.03.13г./
2.17.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-915/13.05.2013 г./,/вх. № И915/25.03.13г./
2.18.„ШАНС ГРУП ДУЛОВО”ЕООД, гр. Исперих /изх. № П-917/09.05.2013 г./,/вх. № И917/25.03.13г./
2.19.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-920/13.05.2013 г./,/вх. № И920/26.03.13г./
2.20.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-921/13.05.2013 г./,/вх. № И921/26.03.13г./
2.21.„ГРАНД КАЗИНО-2”ООД, гр. София /изх. № П-922/13.05.2013 г./,/вх. № И922/26.03.13г./
2.22.„ИЙСТ МГ ИНВЕСТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-923/09.05.2013 г./,/вх. № И923/26.03.13г./
2.23.„ЩЕРЕВ ТУР”АД, гр. Карлово /изх. № П-929/09.05.2013 г./,/вх. № И-929/27.03.13г./
2.24. „КАЗИНО МИРАЖ”ООД, гр. София /изх. № П-933/14.05.2013 г./,/вх. № И933/27.03.13г./
2.25.„КАЗИНО САЛОН”ЕООД, гр. София /изх. № П-947/09.05.2013 г./,/вх. № И947/29.03.13г./
2.26.ЕТ „РАДЕЛА-РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София /изх. № П-948/09.05.2013 г./,/вх. №
И-948/29.03.13г./
2.27.„ЕМ-ДЖИ ГЕЙМС”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-957/09.05.2013 г./,/вх. № И957/29.03.13г./
2.28.„КОСМОС”ЕООД, гр. Свищов /изх. № П-967/09.05.2013 г./,/вх. № И-967/01.04.13г./
2.29.„УЪРЛД ГЕЙМ”ООД, гр. София /изх. № П-977/09.05.2013 г./,/вх. № И977/02.04.13г./
2.30. „УИН БЕТ-2”ООД, гр. София /изх. № П-979/13.05.2013 г./,/вх. № И-979/02.04.13г./
2.31. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-985/13.05.2013
г./,/вх. № И-985/03.04.13г./
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2.32.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-1041/13.05.2013 г./,/вх. № И-1041/10.04.13г./
2.33. ЕТ„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-1051/13.05.2013 г./,/вх. № И1051/10.04.13г./
2.34. „ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-1077/13.05.2013 г./,/вх. № И1077/11.04.13г./
2.35.„ПРОЕКТ-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-1301/13.05.2013 г./,/вх. № И1301/25.04.13г./
Раздел десети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри и за утвърждаване на
образци на талони:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П995/13.05.2013 г./,/вх. № И-995/04.04.13г./
1.2.„КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София /изх. № П-997/13.05.2013 г./,/вх. № И997/05.04.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.ЕТ„ПРЕКС-АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ”, гр. София /изх. № П-537/08.05.2013 г./,/вх. №
И-537/06.03.13г./
2.2.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София /изх. № П-638/13.05.2013 г./,/вх. № И-638/11.03.13г./
2.3. „Е.Г.-СОФИЯ ВМ”ЕООД, гр. София /изх. № П-641/14.05.2013 г./,/вх. № И641/11.03.13г./
2.4.„НАБА ГЕЙМС”ООД, гр. Варна /изх. № П-655/08.05.2013 г./,/вх. № И-655/11.03.13г./
2.5.„НАБА ЙИСТГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-656/08.05.2013 г./,/вх. № И656/11.03.13г./
2.6.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-740/13.05.2013 г./,/вх. № И740/11.03.13г./
2.7. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-741/13.05.2013 г./,/вх. № И741/11.03.13г./
2.8.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-742/13.05.2013 г./,/вх. № И-742/11.03.13г./
2.9.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-744/13.05.2013 г./,/вх. № И744/11.03.13г./
2.10.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-745/13.05.2013 г./,/вх. № И745/11.03.13г./
2.11.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-747/09.05.2013 г./,/вх. № И747/11.03.13г./
2.12.„ВИДОЛА”ЕООД, гр. София /изх. № П-748/09.05.2013 г./,/вх. № И-748/11.03.13г./
2.13.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-749/09.05.2013 г./,/вх. № И749/11.03.13г./
2.14.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-750/09.05.2013 г./,/вх. № И-750/11.03.13г./
2.15.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-751/09.05.2013 г./,/вх. № И-751/11.03.13г./
2.16.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-752/09.05.2013 г./,/вх. № И752/11.03.13г./
2.17.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-753/08.05.2013 г./,/вх. № И-753/11.03.13г./
2.18.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-754/08.05.2013 г./,/вх. № И-754/11.03.13г./
2.19.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-755/09.05.2013 г./,/вх. № И755/11.03.13г./
2.20.„ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, гр. София /изх. № П-756/09.05.2013 г./,/вх. № И756/11.03.13г./
2.21.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-757/08.05.2013 г./,/вх. № И-757/11.03.13г./
2.22.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-758/09.05.2013 г./,/вх. № И758/11.03.13г./
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2.23.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-759/08.05.2013 г./,/вх. № И-759/11.03.13г./
2.24.„ЙОВИ И КО”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-815/09.05.2013 г./,/вх. № И815/12.03.13г./
2.25.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-817/13.05.2013 г./,/вх. № И817/12.03.13г./
2.26.„ЖОКЕР-1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-820/13.05.2013 г./,/вх. № И820/12.03.13г./
2.27.„ПМС”ООД, гр. Велико Търново
/изх. № П-826/13.05.2013 г./,/вх. № И826/13.03.13г./
2.28.ЕТ „АУТО БОБ ТРАНС – БОЯН УРУМОВ”, гр. Силистра /изх. № П-830/13.05.2013
г./,/вх. № И-830/13.03.13г./
2.29.„ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”ЕООД, гр. Раднево /изх. № П-836/13.05.2013
г./,/вх. № И-836/14.03.13г./
2.30.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-888/13.05.2013 г./,/вх. № И888/20.03.13г./
2.31. ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-965/09.05.2013 г./,/вх. № И965/01.04.13г./
2.32.ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-966/09.05.2013 г./,/вх. № И966/01.04.13г./
2.33.„КАЗИНО ГЕЙМС 1”ООД, гр. Перник /изх. № П-1006/13.05.2013 г./,/вх. № И1006/08.04.13г./
2.34.„КАЗИНО ГЕЙМС 1”ООД, гр. Перник /изх. № П-1007/13.05.2013 г./,/вх. № И1007/08.04.13г./
2.35.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1013/13.05.2013 г./,/вх. № И-1013/08.04.13г./
2.36.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1014/13.05.2013 г./,/вх. № И-1014/08.04.13г./
2.37.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1015/13.05.2013 г./,/вх. № И-1015/08.04.13г./
2.38.„КОЛОРАДО”ЕООД, гр. Раковски /изх. № П-1034/13.05.2013 г./,/вх. № И1034/09.04.13г./
2.39.ЕТ„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-1050/13.05.2013 г./,/вх. № И1050/10.04.13г./
2.40.„НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ”ООД, гр. Гълъбово /изх. № П-1053/13.05.2013 г./,/вх. №
И-1053/10.04.13г./
2.41. „ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-1075/13.05.2013 г./,/вх. № И-1075/11.04.13г./
2.42.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-1076/13.05.2013 г./,/вх. № И-1076/11.04.13г./
2.43. „ЕЙНДЖЕЛ”ЕООД, гр. Дулово /изх. № П-1078/13.05.2013 г./,/вх. № И1078/11.04.13г./
2.44.„ИНФИНИТИ”ООД, гр. София /изх. № П-1099/13.05.2013 г./,/вх. № И1099/12.04.13г./
2.45.„АНЕЛ 98”ЕООД, гр. София /изх. № П-1108/13.05.2013 г./,/вх. № И-1108/15.04.13г./
2.46. „ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1174/13.05.2013 г./,/вх. № И1174/18.04.13г./
2.47.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1175/13.05.2013 г./,/вх. № И1175/18.04.13г./
3. За лотарийна игра:
3.1. ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П1249/13.05.2013 г./,/вх. № И-1249/23.04.13г./
Раздел единадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-725-1/13.05.2013 г./,/вх. № И-7251/03.04.13г./
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Раздел дванадесети - Разни
1. Докладна записка за продължаване на срок по чл. 33, ал. 3 от Закона за хазарта /изх. №
И-878/09.05.2013 г./.
По раздел първи - Доклад във връзка с одобряване на проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Наредба за реда и начина на включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията
за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на
проверки /изх. № 595/13.05.2013 г./
В Закона за хазарта (ЗХ) е предвидено правомощие на Държавната комисия по
хазарта (ДКХ) по утвърждаване на списък с лаборатории, които имат право да
извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване. Редът и начинът за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т.
8 от ЗХ, изискванията за изпитване на игралното оборудване и игрален софтуер, както и
редът за извършване на проверки съгласно законовата делегация, съдържаща се в чл. 42,
ал. 2 от ЗХ, се определят с наредба на Министерски съвет по предложение на
Комисията.
Изготвеният проект на наредба заедно с проекта на Постановление на
Министерски съвет (ПМС) за приемане на наредбата бяха публикувани на страницата на
ДКХ в Интернет като заинтересованите лица бяха поканени да представят в 14-дневен
срок своите предложения и становища. Направените предложения са разгледани и
отразени в Справка за отразяване на получени становища. Проектът на наредба е
преработен в съответствие с приетите предложения и бележки.
С оглед гореизложеното председателят на ДКХ с Доклад изх. № 595/15.05.2013 г.
предлага на членовете на Комисията да разгледат и одобрят представения проект на
ПМС за приемане на Наредба за реда и начина на включване на лабораториите в списъка
по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално
оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки, като одобреният
проект бъде изпратен на министъра на финансите за предприемане на действия по
съгласуване и внасяне в Министерски съвет съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 3 и чл.
32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Държавната комисия по хазарта на основание чл. 42, ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта
РЕШИ:
1. Одобрява проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Наредба за реда и начина на включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8
от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален
софтуер и за реда за извършване на проверки, постъпилите становища и справка за
тяхното отразяване.
2. Председателят на Държавната комисия по хазарта да изпрати одобрения проект
на министъра на финансите за предприемане на действия по съгласуването му, в
съответствие с изискванията на Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, включително на Портала за обществени консултации, след
което същият да бъде предложен за разглеждане от Министерския съвет съгласно чл. 42,
ал. 2 от Закона за хазарта.
При взимането на настоящето решение г-жа Даниела Щрегарска, член на
Държавната комисия по хазарта, изрази особено мнение, приложено като неразделна
част от Решение № 595/15.05.2013 г.
Гласували - 5
За - 4
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Против - 1
По раздел втори - Утвърждаване на одобрени от Българския институт по
метрология типове на игрално оборудване, които могат да се произвеждат и внасят,
за да се експлоатират в страната /изх. № П-593/13.05.13 г./
На 10.05.2013 г. с придружително писмо в съответствие с чл. 14, ал. 3 от
Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на
първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения във връзка с § 4а от
преходни и заключителни разпоредби (ПРЗ) на Закона за хазарта, е получено 1 /един/
брой удостоверение за одобрен тип на игрално оборудване от Българския институт по
метрология.
Във връзка с това и на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ във връзка с § 4а
от ПЗР на ЗХ, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
утвърди следниия одобрен до 10.05.2013 г. от БИМ 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, който може да се произвежда и внася, за да се експлоатира в страната, както
следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№
по
ред

1.

Удостоверение № /
дата на
издаване
ИА 2281
08.05.2013г
.

Наименование

Производител/
вносител/номер
на разрешение

Тип / версия
Вид

CGI

видеорийл 40 игри:

Mutgame 7.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

DRAGON`S PEARL
MONEYTOO
WILD SHARK
BELLS ON FIRE
WILD RESPIN
AZTEC SECRET
HOT 27
XX CASH
CASANOVA
CAST A SPELL
FROG PRINCESS
HOT SPINS
HOT TWENTY
ICE VOYAGE
JOLLY ROGER
LUCKY ZODIAC
ODYSSEY
PHARAO II
WILD QUARTET
80 DAYS
ADMIRAL NELSON
BOOK OF FORTUNE
COOL DIAMONDS II
HOT DIAMONDS
HOT SCATTER
HOT STAR
LIGHTNING HOT
MAGIC IDOL
WILD 7
WILD DIAMONDS
WILD STARS
WILD WEST
MAGIC DOLPHIN
FUNNY BEE
HOT NEON
HOT SEVEN
ALL WAYS FRUITS
FRUIT POKER
JOKER CARD

Заявител
"Казино игри и
иновации" ЕООД
И-1155 от
06.06.2012 г.

"Казино
игри и
иновации"
ЕООД
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40. MULTI WIN

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ във връзка с § 4а ПЗР от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
утвърждава одобреният от БИМ 1 /един/ брой тип игрално оборудване, който може да се
произвежда и внася, за да се експлоатира в страната, по изготвено предложение с изх. №
П-593/13.05.13 г./
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата и други промени в издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„Е.Г.-БАНСКО”ЕООД, гр. София /изх. № П-479/14.05.2013 г./,/вх. № И479/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-479, 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 „Е.Г. – БАНСКО”
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, в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Пирин”
№ 55-57, хотелски комплекс „Вихрен”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2260/08.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„Е.Г. – БАНСКО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131221186, представлявано от Йордан
Иванов Мицин – управител, изразяващи се намаляване с 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Пирин” № 55-57,
хотелски комплекс „Вихрен”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 11 /единадесет/
броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „Е.Г. – БАНСКО” 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 Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS
05324.
- тип BGJP 20-11, версия 1.01, идентификационен номер JP 070820-001.
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 101011-004.
Обръщаме внимание от необходимостта за съобразяване на дейността Ви в
съотвествие с чл. 68 във връзка с § 7, ал. 2 от Закона за хазарта.
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.„Е.Г.-БАНСКО”ЕООД, гр. София /изх. № П-1144/14.05.2013 г./,/вх. № И1144/17.04.13г./
На 17.04.2013 г. с вх. № И-1144, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г. –
БАНСКО” ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписана в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2260/08.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал.
1 - 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„Е.Г. – БАНСКО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131221186, представлявано от Йордан
Иванов Мицин – управител , изразяваща се в промяна на адреса на управление на
дружеството /на 14.02.2013 г. е извършена промяна на адреса на управление на
дружеството – от гр. София, район „Витоша”, бул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1,
ап. 106 на гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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По раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София
/изх. № П-282/13.05.2013 г./,/вх. № И282/18.02.13г./
На 18.02.2013 г. с вх. № И-282, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г. – РУСЕ”
ЕООД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадени на организатора
Удостоверения за издаден лиценз № И-1912/25.09.2012 г. и № И-1909/25.09.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал.
1 - 4 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадените лицензи
на „Е.Г. – РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Иван
Ненков Ненков– управител, изразяващи се в промени в едноличния собственик на
капитала и адреса на управление на дружеството /на 14.02.2013 г. е извършена промяна
на адреса на управление на дружеството – гр. София, район ул. „Евлия Челеби” № 16 на
гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14 и като едноличен собственик на
капитала е вписано „ГРУПА ЕЛИТ” ЕАД, а „ГРУПА ЕЛИТ” ООД е заличено като
едноличен собственик на капитала/.
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.„ЛЪКИ ГЕЙМ”ООД, гр. Варна /изх. № П-855/13.05.2013 г./,/вх. № И855/15.03.13г./
На 15.03.2013 г. с вх. № И-855, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД,
гр. Варна, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз с № И-2274-1/21.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
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даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия
по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЛЪКИ ГЕЙМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Аспарухово”, ул. „Кирил и Методий” № 53, ЕИК: 202008033, представлявано от
Цветелина Галинова Здравкова – управител, изразяващи се в промени в управлението и
вида на дружеството /на 12.03.2013 г. в Търговския регистър Орлин Ивелинов Боев е
заличен като управител и дружеството преминава от ООД в ЕООД/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ЛЪКИ ГЕЙМ”ООД, гр. Варна /изх. № П-901/13.05.2013 г./,/вх. № И901/21.03.13г./
На 21.03.2013 г. с вх. № И-901, в съответствие с чл. 32 и чл. 37, ал. 1 - 4 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЛЪКИ ГЕЙМ” ООД, гр. Варна, за
промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър /по издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз с № И-2274-1/21.12.2012 г. на ДКХ/.
Изготвено е предложение по подадено писмено искане с вх. № И855/15.03.2013 г. за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 4 от
Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да одобри вписаните промени в Търговския регистър на „ЛЪКИ
ГЕЙМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Аспарухово”, ул.
„Кирил и Методий” № 53, ЕИК: 202008033, представлявано от Цветелина Галинова
Здравкова – управител, изразяващи се в промени в едноличния собственик на капитала и
съдружника в дружеството /На 12.03.2013 г. Орлин Ивелинов Боев е заличен като
съдружник. Търговското дружество ще се представлява от досегашния си управител
Цветелина Галинова Здравкова, която става едноличен собственик на капитала му/.
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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1.4.„Е.Г.-СОФИЯ ВМ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1205/14.05.2013 г./,/вх. № И1205/19.04.13г./
На 19.04.2013 г. с вх. № И-1205, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-София
ВМ” ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2258/08.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дълимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
37, ал. 1 - 4 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„Е.Г.-София ВМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев– управител, изразяваща се в промяна в адреса на управление на
дружеството /от гр. София, район „Витоша”, бул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1,
ап. 106 на гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-1534/13.05.2013 г./,/вх. № И1534/10.05.13г./
На 10.05.2013 г. с вх. № И-1534, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЧЕРНО И
БЯЛО - 2007” ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени
лицензи за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Искането е за вписване на промени в издадени на организатора
Удостоверения за издадени лицензи № И-371/25.03.2013 г. и № И-2656/21.01.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дълимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
37, ал. 1 - 4 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадени лицензи на
„ЧЕРНО И БЯЛО - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
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„Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК:
175227034, представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител, изразяваща се в
промяна в адреса на управление на дружеството /от гр. София, район „Красно село”, ж.к.
„Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 26 на гр. София, район „Красно
село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписани
промени, изразяващи се в промяна на едноличния собственик на капитала на
дружеството:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„Е.Г.-СОФИЯ ВМ”ЕООД, гр. София /изх. № П-902/14.05.2013 г./,/вх. № И902/21.03.13г./
На 21.03.2013 г. с вх. № И-902, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-София
ВМ” ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписана в Търговския регистър /по
издадено на организатора Удостоверение за издаден лиценз № И-2258/08.11.2012 г. на
ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дълимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
37, ал. 1 - 4 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „Е.Г.-София
ВМ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233, представлявано от Благослав Пламенов
Благоев– управител, изразяваща се в промяна в едноличния собственик на капитала на
дружеството /на 12.03.2013 г. като едноличен собственик на капитала е вписано
„ГЕЙМС 2012” ЕООД, а „ГРУПА ЕЛИТ” АД е заличено като едноличен собственик на
капитала/.
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.„Е.Г.-БАНСКО”ЕООД, гр. София /изх. № П-904/14.05.2013 г./,/вх. № И904/21.03.13г./
На 21.03.2013 г. с вх. № И-904, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г. –
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БАНСКО” ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписана в Търговския
регистър /по издадено на организатора Удостоверение за издаден лиценз № И2260/08.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дълимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
37, ал. 1 - 4 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „Е.Г. –
БАНСКО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131221186, представлявано от Йордан Иванов Мицин –
управител , изразяваща се в промяна в едноличния собственик на капитала на
дружеството /на 12.03.2013 г. като едноличен собственик на капитала е вписано
„РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, а „ГРУПА ЕЛИТ” АД е заличено като едноличен собственик
на капитала/.
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.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София
/изх. № П-988/13.05.2013 г./,/вх. № И988/03.04.13г./
На 03.04.2013 г. с вх. № И-988, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г. – РУСЕ”
ЕООД, гр. София, за за промяна в обстоятелствата, вписана в Търговския регистър /по
издадени на организатора Удостоверения за издаден лиценз № И-1912/25.09.2012 г. и №
И-1909/25.09.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дълимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
37, ал. 1 - 4 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да одобри вписаната промяна в Търговския регистър на „Е.Г. – РУСЕ”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Иван Ненков Ненков– управител,
изразяваща се в промяна в едноличния собственик на капитала на дружеството
/25.03.2013 г. като едноличен собственик на капитала е вписано „БАРЕТИНО” ЕООД, а
„ГРУПА ЕЛИТ” АД е заличено като едноличен собственик на капитала/.
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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.
По раздел шести - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за нови
обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЕМИЛИ ГЕЙМС”ЕООД, гр. София /изх. № П-856/08.05.2013 г./,/вх. № И856/18.03.13г./
На 18.03.2013 г. с вх. № И-856, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” 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. София, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо
Владигеров” № 1.
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, 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. ДКХ да издаде лиценз на „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо
Владигеров” № 1, ЕИК: 202424640 представлявано от Пламена Лазарова Джурова управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо
Владигеров” № 1.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 43 /четиридесет и
три/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на „ЕМИЛИ ГЕЙМС” 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.
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III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 5 /пет/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 090706-121, която
ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 броя игрални
автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 050322-004, която
ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 броя игрални
автомата;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 130320-101,
която ще отчислява 1.5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 броя
игрални автомата;
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен № 86833, която
ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 16 броя игрални
автомата;
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен № 86838, която ще
отчислява 5.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 броя игрални
автомата
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
Удостоверение
Процент на
за одобрен тип
отчисления
ДП

№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино технологии” АД

JP 090706-121

003

1.0

2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System, EGTJS22
CAT 4 CASH, EGT-JS31

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

JP 050322-004
JP 130320-101

003
052

1.0
1.5

86833

099

1.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

86838

095

5.0

4.
5.

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н А.Г. пълномощник.
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.„МАКАО 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-955/09.05.2013 г./,/вх. № И955/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-955, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр.
Пловдив, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул.
„Оборище” № 20.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-157/10.04.2013 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
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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. ДКХ да издаде лиценз на „МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846,
представлявано от Динко Георгиев Миленчев - управител и Цветелина Иванова
Четрафилова - управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище”
№ 20.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 33 /тридесет и
три/ броя игрални автомата с 33 /тридесет и три/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на „МАКАО 2” ООД, гр.Пловдив:
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 071129-015, която
ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 6 /шест/ броя
игрални автомата;
- Atronic Progressive Link Oxygen, тип CASH FEVER,
идентификационен № 3000007798, която ще отчислява 1,5% от залозите, направени
чрез свързаните в системата 13 /тринадесет/ броя игрални автомата. Системата е
монтирана в игрален автомат – ATRONIC с идентификационен номер 3000007798,
който ще изпълнява ролята на Мастър сървър.
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
Atronic Progressive Link
Oxygen, тип CASH FEVER

„Казино Технологии” АД

JP 071129-015

Atronic International GmbH

3000007798

2.

Удостоверение
Процент на
за одобрен тип
отчисления
ДП
003
1.0
084

1.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Г.Ч. пълномощник.
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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.
1.3.„СТАР ПРИНЦЕС”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-1004/09.05.2013 г./,/вх. № И1004/08.04.13г./
На 08.04.2013 г. с вх. № И-1004, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД,
гр. Свиленград, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област
Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-158/10.04.2013 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. 26, ал. 4, т. 3 от ЗХ искателят е доказал предварително
направени инвестиции в игралната зала в размер надвишаващ 400 000 лв. и средства за
организиране на играта по чл. 5, ал. 1, т. 3 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. ДКХ да издаде лиценз на „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД със седалище и адрес
на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК:
160103970, представлявано заедно от Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и
Муратхан Акташ – изпълнителен директор, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” №
4.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 50 /петдесет/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на „СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград:
2. 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.
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III. В игралната зала ще бъде инсталиранa 1 /един/ брой системa за
формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
07564, която ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 16
/шестнадесет/ броя игрални автомата.
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 07564

Удостоверение
Процент на
за одобрен тип
отчисления
ДП
022

1.0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-н И.Д. и гжа Милена Димова - пълномощници.
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 седми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„РЕСПЕКТ-2007”ООД, гр. Карнобат /изх. № П-1000/13.05.2013 г./,/вх. № И1000/05.04.13г./
На 05.04.2013 г. с вх. № И-1000, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РЕСПЕКТ-2007” ООД, гр.
Карнобат, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗХ, за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Карнобат, област Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети Септември” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дълимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11, чл.
32, чл. 36, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да издаде лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 /пет/ години 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, в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област
Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул. „Девети Септември” № 21, с 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 2 /два/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

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

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP071129-010
84989

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
099

Процент
на
отчисление
1.0
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми - Разглеждане на подадени документи, предвидени в наредбата по
чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лицензи за организиране на хазартни игри с
игрални автомати по Закона за хазарта, които удостоверяват извършването на
промени в организацията и дейността на организатори:
1. Докладна записка изх. № И-526/15.05.2013 г. във връзка с допълнително
представени документи от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София с вх. №
770/27.03.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз № И-2332/26.11.2012 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.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок се
установи, че не е представен следният 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.
С решение на ДКХ № И-526/26.04.2013 г. е предоставена възможност на
„КУИНС ТРЕЙД” ООД да представи нотариално заверена декларация в оригинал от
Иван Георгиев Главински за обстоятелствата по чл. 9, ал. 8 от ЗХ.
На 07.05.2013 г. „КУИНС ТРЕЙД” ООД е представило е нотариално
заверена декларация по чл. 9, ал. 8 от ЗХ
След като разгледа всички представени документи на основание § 7, ал. 4
от ПЗР на ЗХ, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „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, е привел организацията и дейността си в съответсвие с изискванията на
Закона за хазарта по отношение на игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”,
бул. „Янко Сакъзов” № 76.
В игралната зала са инсталирани 43 /четиридесет и три/ броя игрални
автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 7 /седем/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

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

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

JP090903-001
JP090903-002
JP100308-022
JP051216-001
CBJS 05217
49030781
05279

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

Процент
на
отчисл.
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.5
1.0

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.Докладна записка изх. № И-527/13.05.2013 г. във връзка с допълнително
представени документи от „ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие с вх. №
773/28.03.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз № И-236/05.03.2013 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.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок се
установи, че 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.
С решение на ДКХ № И-527/26.04.2013 г. е предоставена възможност на
„ШАНС 07” ЕООД е предоставена възможност на дружеството да представи
горепосочените документи.
На 08.05.2013 г. „ШАНС 07” ЕООД са представили:
1. 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;
2. Междинен счетоводен баланс към 28.02. 2013 г. на „ШАНС 07” ЕООД;
3. 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.
След като разгледа всички представени документи на основание § 7, ал. 4
от ПЗР на ЗХ, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „ШАНС 07” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, област Бургас, кв. „Свобода”, бл. 15,
вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081, представлявано от Радослав Цветанов Христов –
управител, е привел организацията и дейността си в съответсвие с изискванията на
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Закона за хазарта по отношение на игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул.
„Струма” № 23.
В игралната зала са инсталирани 37 /тридесет и седем/ броя игрални
автомата с 40 /четиридесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 6 /шест/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
Тип, версия

Производител

Произв. номер

Уд-ние за
одобрен тип
ДП

Процент
на
отчисл.

1.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 080315-020

003

1,0

2.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 080315-021

003

1,0

„Казино Технологии” АД

JP110916-027

052

1.5

022

1.7

099

1.7

011

1.9

3.
4.
5.
6.

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

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 70333

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

85784
73148

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.Докладна записка изх. № И-528/13.05.2013 г. във връзка с допълнително
представени документи от „ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София с вх. №
761/10.05.2013г. /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.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок се
установи, че 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.
С решение на ДКХ И-528/26.04.2013 г. е предоставена възможност на
„ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД да представи годишна данъчна декларация за 2012 г. по
чл. 92 от ЗКПО на „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД.
На 10.05.2013 г. „ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД са представили годишна
данъчна декларация за 2012 г. по чл. 92 от ЗКПО.
След като разгледа всички представени документи на основание § 7, ал. 4
от ПЗР на ЗХ, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „ЧЕРНО И БЯЛО2007” 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, е привел организацията и
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дейността си в съответсвие с изискванията на Закона за хазарта по отношение на
игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост”, ул. „Търговска” № 31.
В игралната зала са инсталирани 29 /двадесет и девет/ броя игрални
автомата с 32 /тридесет и два/ броя места.
В игралната зала са в експлоатация 7 /седем/ броя системи за формиране на
премия джакпот:

03630
03631
JP 070312-027
JP 070312-034

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
011
011
003
003

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.0

Atronic International GmbH

1232402001

054

1.5

Advansys d.o.o.

574951007

055

1.0

Advansys d.o.o.

574940810

056

1.0

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link, King Kong
Cash
Advansys Progressive Jackpot System–
Local Controller
Advansys Progressive Jackpot System Wide Area Controller

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

5.
6.
7.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.Докладна записка изх. № И-1042/13.05.2013 г. във връзка с представени
документи от „ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана с вх. № И-1042/10.04.2013 г.
/Разрешение № И-1031/03.05.2012 г./
На 10.04.2013 г. с вх. № И-1042, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, 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.
Лом, област Монтана, ул. „Славянска” № 13-А, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с дадено Разрешение № И-1031/03.05.2012 г. на ДКХ.
При извършената проверка и проучване в законоустановения срок се
установи, че са представени необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от
ПЗР на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по
Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „ДЕБИТ” ООД със
седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър Батенберг” № 53,
ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова - управител и Детелин
Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, е привел организацията и дейността
си в съответсвие с изискванията на Закона за хазарта по отношение на игрална зала с
адрес: гр. Лом, област Монтана, ул. „Славянска” № 13-А.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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По раздел девети - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени
лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-835/09.05.2013 г./,/вх. № И835/14.03.13г./
На 14.03.2013 г. с вх. № И-835, 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ”
АД, гр. Пловдив, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Капитан
Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-111/26.02.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3, 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от
изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, изразяващи се в
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
район „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални маси и 130 /сто и тридесет/ броя игрални автомата със 144 /сто четиридесет и
четири/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следните промени:
1. Промяна на броя взаимно свързани игрални автомати към
системи за формиране на премия джакпот:
1.1. Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 05446 /от 32 на 42/;
1.2. Mystery Jackpot, тип PR-08, с идент. № PR-08 11187766 - /от
27 на 17/.
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.„АКТИВ-БГ”АД, гр. София /изх. № П-879/13.05.2013 г./,/вх. № И-879/19.03.13г./
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На 19.03.2013 г. с вх. № И-879, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане „АКТИВ-БГ” АД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, х-л
„София Принцес Хотел”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-818/04.04.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„АКТИВ-БГ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул.
„Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак и
Халюк Тезлер или Зейнеп Бирбудак и Нури Билгеч, или Халюк Тезлер и Нури Билгеч –
изпълнителни директори, само двама по двама , изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №
131, х-л „София Принцес Хотел”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 18
/осемнадесет/ броя игрални маси и 146 /сто четиридесет и шест/ броя игрални автомата
със 160 /сто и шестдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „АКТИВ-БГ” АД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино,
включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, с идентификационен № JP070924-121.
2. Промяна на броя взаимно свързани игрални автомати към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идент. № JP 110606-132 - /от 6 на 11/.
3. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
WMSP, MONEY TO BURN
BGJP 60-04, Fusion
Amatic
Vega Jackpot System EGT-JS22
Mystery Jackpot PR-08
Mystery Jackpot PR-08

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

CBJS 05445
ACUSCBGA138036
JP 110606-132
FU120116-002
83328
11187895
11187896

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

Процент
на
отчисл.
1.0
1.45
4.0
1.99
2.0
2.0
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
1.3.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-892/13.05.2013 г./,/вх. № И892/21.03.13г./
На 21.03.2013 г. с вх. № И-892, 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 „ЕНТЕРТЕЙМАНТ”
АД, гр. Пловдив, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомати и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, ул.
„Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-111/26.02.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 и чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3, 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от
изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, изразяващи се в
подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
район „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални маси и 130 /сто и тридесет/ броя игрални автомата със 144 /сто четиридесет и
четири/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следната промяна:
1. Подмяна на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот:
1.1. тип BGJP 30-04, версия 1.01, с идентификационен №
JP070924-124 ще бъде подменена със система тип BGJP 60-04, версия Fusion, с
идентификационен № JP070924-124.
2. В игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Mystery Jackpot, PR-08
Mystery Jackpot, PR-08
Amatic

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

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

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
052
022
077
077
101

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

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

26

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-905/14.05.2013
г./,/вх. № И-905/22.03.13г./
На 22.03.2013 г. с вх. № И-905, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал.1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални
автомати и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-828/07.05.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от
Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор,
изразяващи се в подмяна на 15 /петнадесет/ броя игрални автомати 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. ДКХ да утвърди на „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Подмяна на взаимно свързани игрални автомати към системи за формиране
на премия джакпот:
1.1. тип BGJP 30-04, версия 1.01, с идентификационен № JP 070924-123;
1.2. тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP 110606-133
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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1.5.„АСРАР КАЗИНО ГРУП”АД, гр. София /изх. № П-984/13.05.2013 г./,/вх. № И984/03.04.13г./
На 03.04.2013 г. с вх. № И-984, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АСРАР КАЗИНО
ГРУП” АД, гр. София, за намаляване с 10 /десет/ броя игрални маси, увеличаване с 95
/деветдесет и пет/ броя игрални автомати със 102 /сто и два/ броя игрални места и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Несебър, област Бургас, к.к.
„Слънчев бряг – изток”, УПИ ХV, кв. 19, казино “CRYSTAL CROWN”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2190/08.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание л. 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 и чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта председателят на ДКХ
предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе
решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„АСРАР КАЗИНО ГРУП” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, бул. “Княз Дондуков” № 54, ЕИК: 175308714, представлявано от Рослан
Борисов Младенов – изпълнителен директор, изразяващи се в увеличаване с 99
/деветдесет и девет/ броя игрални автомати със 106 /сто и шест/ броя игрални места в
игрално казино с адрес: гр. Несебър, област Бургас, к.к. „Слънчев бряг – изток”, УПИ
ХV, кв. 19, казино “CRYSTAL CROWN”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 33 /тридесет и
три/ броя игрални маси и 120 /сто и двадесет/ броя игрални автомати със 134 /сто
тридесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „АСРАР КАЗИНО ГРУП” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Подмяна на 3 /три/ броя системи за формиране на премия джакпот:
1.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP090121-104 ще
бъде подменена със система тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен №
JP130328-101.
1.2. тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP080731-123 ще
бъде подменена със система тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен №
JP130328-102.
1.3. Atronic Progressive Link, тип CASH FEVER, с идентификационен №
43080686 ще бъде подменена със система Atronic Progressive Link Oxygen, тип CASH
FEVER, с идентификационен № 3000009636.
2. Нов турнир:
2.1. Прогресивен „БЕТ БИТ ДЖАКПОТ” при покер ТЕКСАС ХОЛД’ЕМ,
регламентиран в глава ІV, раздел ІІ.
3. Нова схема на разпределение на наградния фонд на турнира „Crystal
Crown”, регламентирана в чл. 105.
4. Въвеждат се организация и правила за допълнителни бонуси, одобрени и
разрешени от ДКХ, регламентирани в раздел ІІІ.
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5. Преустановява се провеждането на турнирите, регламентирани в глава
ІV, раздели ІІ и ІІІ на досегашните правила.
6. След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, вер. 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Cat 4 Cash, EGT-JS31
Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever

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

JP130328-101
JP130328-102
CBJS 81329
81338
3000009636

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

Процент
на отчисл.
1,0
2,0
1.9
4,0
4,0

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъстваха г-жа Р.Г. пълномощник.
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. За игри с игрални автомати:
2.1.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София
/изх. № П-390/13.05.2013 г./,/вх. № И390/28.02.13г./
На 28.02.2013 г. с вх. № И-390, 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 “Е.Г.– Русе”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, увеличаване с 1 /един/
брой игрален автомат и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ж.к. „Дружба 3”, ул. “Даме Груев” № 4.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-1909/25.09.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
“Е.Г.– РУСЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Иван Ненков Ненков–
управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и увеличаване с 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”, ул. “Даме
Груев” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и
един/ броя игрални автомати с 21 /двадесет и един / броя игрални места.
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ІІ. ДКХ да утвърди на “Е.Г.– РУСЕ” ЕООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Mystery Day Jackpot System, тип MDJS-II, с идентификационен № 060055.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

3.
4.
5.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
Mystery Day Jackpot System,
MDJS-II

Уд-ние за
Процент
одобрен тип
на
ДП
отчисление
003
1,0

Производител

Идент.
номер

“Казино Технологии” АД

JP 080919-013

“Казино Технологии” АД

JP 080919-015

052

2,0

“Евро Геймс Технолоджи”
ООД
“Казино Технологии” АД

CBJS 74001

022

1,9

JP 080919-014

003

1,0

“Проксима- 3” ООД

060055

105

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.
2.2.„ИВ-ГЕТ”ЕООД, гр. Асеновград /изх. № П-631/08.05.2013 г./,/вх. № И631/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-631, 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 „ИВ - ГЕТ”
ЕООД, гр. Асеновград, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя
игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места, в резултат
на което игралните места се намаляват с 1 /един/ брой, 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. Асеновград, област Пловдив, бул. „България” № 2.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1558/29.06.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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.
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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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ИВ - ГЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, област Пловдив,
ул. „Козановско шосе” № 8, ЕИК: 160024665, представлявано от Иван Стергиу
Арванитопулос – управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с
9 /девет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални
места, в резултат на което игралните места се намаляват с 1 /един/ брой в игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, бул. „България” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и
три/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ИВ - ГЕТ” ЕООД, гр. Асеновград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 87359.
3. Деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 111005 – 041.
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
70345.
4. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
12118.
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 120503003.
5. 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
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

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

JP 080307-021
05054
CBJS 12118
87359

Уд-ние за
одобрен
тип
ДП
003
011
022
099

5.

KING GAMES, Multi Net 2

„Глобекс 99” ООД

007–04043

028

1.33

6.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

JP 120503-003

052

2.0

6. 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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Процент на
отчисл.
1.0
1.9
1.9
1.3

7. 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.
2.3.„НАБА ЙИСТГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-657/08.05.2013 г./,/вх. № И657/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-657, 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 „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна, 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, 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. Долни чифлик, обл. Варна, ул. „Тича” № 14.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1793/31.10.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„НАБА ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева
Балачева – управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Долни чифлик, обл. Варна, ул. „Тича” № 14.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна,
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.
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1.2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен № 070508-005.
1.3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи
за формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1
KING GAMES тип Multi Net 2
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
BGJP 30-04, 1.01

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

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

71629

011

1.9

007-04119

028

1.32

12177

022

1.5

070508-005

020

4.5

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.
2.4.„НАБА ЙИСТГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-658/08.05.2013 г./,/вх. № И658/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-658, 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 „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, 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. Варна, район „Владислав Варненчик”, ІІ-ри микрорайон,
Търговски комплекс, м. № 5 /стар 59+60+61/.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-590/09.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от
Закона за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на
съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„НАБА ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Дебър” № 55, ЕИК: 813214873, представлявано от Недялка Георгиева
Балачева – управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, ІІ-ри микрорайон,
Търговски комплекс, м. № 5 /стар 59+60+61/.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 20 /двадесет/
броя игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна,
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. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен №
07610.
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.
Обръщаме внимание от необходимостта за съобразяване на дейността Ви в
съотвествие с чл. 68 във връзка с § 7, ал. 2 от Закона за хазарта.
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. „НОВА АЛМ”ООД, гр. Варна /изх. № П-717/08.05.2013 г./,/вх. № И717/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-717, 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 „НОВА
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АЛМ” ООД, гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, 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, ул. „Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1567/28.08.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „НОВА АЛМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, к.к. „Златни пясъци”, К. „Иглика-2”, вх. В, ет. 5, ап. 315, ЕИК: 201925940,
представлявано от Асен Людмилов Македонски - управител, изразяващи се в подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост”
№ 1, кино „Родина”, ет. 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/
броя игрални автомата с 69 /шестдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 120611-015.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 120611-016.
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.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

JP 120611-014
JP 120611-016

003
052

1.0
2.0

ІІІ. ДКХ да утвърди на „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна:
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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.
ІV. ДКХ да утвърди на „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна:
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.
2.6.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-739/13.05.2013 г./,/вх. № И739/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-739, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, 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 за игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2 А.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-2157/02.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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. 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. ДКХ 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 и Христо Петров Христов –
управители, поотделно, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2 А.
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. ДКХ 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. Промени в бонус игри:
- програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”;
- седмична бонус игра „ЛОЯЛЕН 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.
2.7.„КАЗИНО САЛОН-02”ЕООД, гр. София /изх. № П-760/09.05.2013 г./,/вх. № И760/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-760, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО
САЛОН – 02” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, 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. Ардино, област Кърджали, ул. „Родопи” № 1,
комплекс „Ардон”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2075/10.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО САЛОН – 02” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Мадрид”, № 2А, ЕИК: 201299237, представлявано от Георги Петков
Карагьозов – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Ардино, област Кърджали, ул. „Родопи” № 1, комплекс
„Ардон”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 11 /единадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЗИНО САЛОН – 02” 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. Подмяна на система за формиране на премия джакпот тип Classic Blend
Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 76136 със система Vega Jackpot System,
тип EGT-JS22, идентификационен номер 86673.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№Тип, версияПроизводителИдентификационен номерУдостоверение
за одобрен тип
ИАПроцент на отчисление
1.BGJP 20.11, 1.01“Казино Технологии” АДJP 081219-0470031.0
2.Vega Jackpot System тип EGT-JS22„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
866730991.9
4. 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.
5.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.
2.8.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-837/09.05.2013 г./,/вх. № И837/14.03.13г./
На 14.03.2013 г. с вх. № И-837, 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 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, 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. Раковски, област Пловдив, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ ХІІ-1640.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2334/26.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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. ДКХ 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 подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Раковски, област Пловдив, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Симеон
І”, УПИ ХІІ-1640.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” 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. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен № 05285.
1.3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP080701-001.
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP070212-038.
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
05401.
1.4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи
за формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.

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

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

2.
3.

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP080701-001

003

1.0

CBJS 05401

022

1.0

JP070212-038

052

2.0

2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, 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
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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.
2.9. „ГРАНД КАЗИНО-2”ООД, гр. София /изх. № П-853/10.05.2013 г./,/вх. № И853/15.03.13г./
На 15.03.2013 г. с вх. № И-853, 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
КАЗИНО - 2” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат,
увеличаване с 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-32/06.02.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
на „ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано от Тодор Найденов
Шопов - управител и Галин Тотьов Василев - управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в подмяна подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и увеличаване с 6
/шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №
1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 51 /петдесет и
един/ броя игрални автомата с 64 /шестдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- CAT 4 CASH тип EGT-JS31, идентификационен номер 85643.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен номер 024.
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3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

3.

Casino Link System

4.

CAT 4 CASH тип EGT-JS31

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

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

JP 080314-103
03726

003
022

1.0
1.7

024

051

1.0

85643

095

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.
2.10. „ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-854/09.05.2013 г./,/вх. № И854/15.03.13г./
На 15.03.2013 г. с вх. № И-854, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО
- 1” ООД, гр. София, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя
игрални места и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „Верея”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-262/06.03.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им
с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с
което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев - управител, изразяваща се в увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 8
/осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики” № 100, хотел „Верея”.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 70 /седемдесет/
броя игрални автомата с 89 /осемдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Нови бонус игри:
1.1. Първа бонус игра;
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1.2. Трета 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.
2.11.ЕТ„АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София /изх. № П-867/09.05.2013 г./,/вх. №
И-867/18.03.13г./
На 18.03.2013 г. с вх. № И-867, 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 „АНГЕЛ
ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 9
/девет/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални
места, в резултат на което игралните места се намаляват с 2 /два/ броя, и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Демокрация” № 1.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-2270/25.02.2011 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси поради което и на основание След промените в игралната зала ще бъдат в
експлоатация 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални
места председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ–92”, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот
Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 86532.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен
№ 71653.
4. 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
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
KING GAMES тип Multi Net 2
Vega Jackpot System тип EGT-JS22

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

JP 071121-004
71653
007-04001
86532

Уд-ние за
одобрен
тип
ДП
003
011
028
099
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Процент на
отчисл.
1.0
1.6
1.32
1.6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12.ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-869/09.05.2013 г./,/вх.
№ И-869/19.03.13г./
На 19.03.2013 г. с вх. № И-869, 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 „ПОЛИНА
ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, гр. Петрич, за увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, ул. „Солун” № 5.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-62/11.02.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ” със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
област Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, изразяващи се в увеличаване с 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул.
„Солун” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 22 /двадесет и
два/ броя игрални автомата с 27 /двадесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, гр. Петрич,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи промяна в броя игрални автомати, свързани към система
за формиране на премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен №
JP 111010 – 005.
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. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-872/09.05.2013 г./,/вх. № И872/19.03.13г./
На 19.03.2013 г. с вх. № И-872, 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
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ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив, 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. Пловдив, район
„Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-77/05.02.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Западен”, ул. „Копривщица” № 36A – офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Ваня
Алексиева Дакова - управител, за увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 41 /четиридесет и
един/ броя игрални автомата с 48 /четиридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
1.1. Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, с идент. № 84351 – /от 11 на 14/.
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.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-880/13.05.2013 г./,/вх. № И-880/20.03.13г./
На 20.03.2013 г. с вх. № И-880, 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, увеличаване с 5 /пет/ броя
игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Свети Влас, община Несебър, обл. Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2005/03.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
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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. ДКХ 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 1 /един/ брой игрален автомат и увеличаване с 5
/пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър,
обл. Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ 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. Подмяна на 1/един/ брой игрален автомат, свързан към системи за
формиране на премия джакпот:
- тип DGP – Jewel Jackpot, версия 1.00, идентификационен номер 0397;
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен № ДП 0426.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен № ДП 0426.
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.„КРИСИ”ООД, гр. Бургас /изх. № П-899/08.05.2013 г./,/вх. № И-899/21.03.13г./
На 21.03.2013 г. с вх. № И-899, 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 „КРИСИ”
ООД, гр. Бургас, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличаване с 4 /четири/
броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, 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, ж.к. „Зорница”, подлез „Янко
Андонов” № 5, 6 и 6’.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1618/23.07.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КРИСИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „П.Р.Славейков”,
бл. 50, вх. 1, ет. 14, ап. 101, ЕИК: 119663747, представлявано от Делчо Ангелов Мелев –
управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и увеличаване с 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, подлез
„Янко Андонов” № 5, 6 и 6’.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 25 /двадесет и пет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места
ІІ. ДКХ да утвърди на „КРИСИ” ООД, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- система тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен
номер CBJS 81236 ще бъде подменена със система тип Classic Blend Jackpot System
/CBJS/, идентификационен номер CBJS 80818.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 120313005.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

BGJP 20-11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System /CBJS/
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1

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

JP 101102-025
JP 120313-005
CBJS 80818
80599

003
052
022.1
011

1.0
2.0
1.9
1.6

ІІІ. ДКХ да утвърди на „КРИСИ” ООД, гр. Бургас,
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. ДКХ да утвърди на „КРИСИ” ООД, гр. Бургас,
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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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.
2.16. „РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-908/14.05.2013 г./,/вх. № И908/22.03.13г./
На 22.03.2013 г. с вх. № И-908, 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 „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за 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 за игрална зала с адрес: гр. Костинброд, Софийска
област, ул. „Охрид” № 11.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-42/13.02.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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. ДКХ 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
заедно и поотделно от Радка Данаилова Москова и Любомир Петров Петков управители, изразяващи се в намаляване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Костинброд, Софийска област, ул. „Охрид” № 11.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/
броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ 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. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи
за формиране на премия джакпот:
1.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идент. № JP070801-054 – /от 4 на 2/;
1.2. Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 71621 – /от 4 на 3/.
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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2.17.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-915/13.05.2013 г./,/вх. № И915/25.03.13г./
На 25.03.2013 г. с вх. № И-915, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, за увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс „Изгрев”, УПИ ІІІ,
квартал 24А, търговски обект „Кафе-еспресо”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2621/02.01.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им
с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, изразяващи се в увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, комплекс „Изгрев”, УПИ ІІІ, квартал 24А, търговски обект „Кафееспресо”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 27 /двадесет и
седем/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи промяна в броя игрални автомати, свързани към система
за формиране на премия джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен №
JP081015 – 013.
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.„ШАНС ГРУП ДУЛОВО”ЕООД, гр. Исперих /изх. № П-917/09.05.2013 г./,/вх. №
И-917/25.03.13г./
На 25.03.2013 г. с вх. № И-917, 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
ГРУП ДУЛОВО” ЕООД, гр. Исперих, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати,
намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско Шосе” № 3, УПИ
І, пл. № 147 в кв. 16.
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Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-221/18.03.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Исперих,
област Разград, ж.к. „Васил Априлов”, № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 200890810,
представлявано от Георги Стоянов Захариев - управител, изразяващи се в подмяна на 3
/три/ броя игрални автомати и намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Силистренско Шосе” № 3, УПИ І, пл. № 147 в
кв. 16.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ШАНС ГРУП ДУЛОВО” ЕООД, гр. Исперих,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 83327.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- Mystery Day Jackpot System – II, тип MDJS – II, идентификационен
номер190046.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

JP 091110-003
05362

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
011

Процент
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1.0

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1
Mystery Day Jackpot System – II, тип
MDJS - II

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Проксима-3” ООД

3.

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.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-920/13.05.2013 г./,/вх. № И920/26.03.13г./
На 26.03.2013 г. с вх. № И-920, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1”
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ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „Верея”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-262/06.03.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559, представлявано от Галин Тотьов
Василев - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „Верея”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 70 /седемдесет/
броя игрални автомата с 89 /осемдесет и девет/ 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.
2.20.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-921/13.05.2013 г./,/вх. № И921/26.03.13г./
На 26.03.2013 г. с вх. № И-921, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО”
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес:
гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-263/05.03.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 - 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано от Галин Тотьов
Василев - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 57 /петдесет и
седем/ броя игрални автомата с 69 /шестдесет и девет/ 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.
2.21.„ГРАНД КАЗИНО-2”ООД, гр. София /изх. № П-922/13.05.2013 г./,/вх. № И922/26.03.13г./
На 26.03.2013 г. с вх. № И-922, 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 „ГРАНД КАЗИНО 2” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-32/06.02.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 - 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано от Тодор Найденов
Шопов - управител и Галин Тотьов Василев - управител, заедно и поотделно, изразяваща
се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „България” № 1.
След промяната в игралната зала ще бъдат експлоатирани 51 /петдесет и
един/ броя игрални автомата с 64 /шестдесет и четири/ 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.
2.22.„ИЙСТ МГ ИНВЕСТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-923/09.05.2013 г./,/вх. № И923/26.03.13г./
На 26.03.2013 г. с вх. № И-923, 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 „ИЙСТ МГ
ИНВЕСТ” ЕООД, гр. София, за увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати
и задължителни образци за счетоводна отчетност, и в Задължителни изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната
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площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за
контрол в игрална зала с адрес: гр. София, район „Триадица” – централна градска част,
пл. „България” № 1, североизточна част на пешеходен подлез на НДК, УПИ І – за НДК,
КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г – ГГЦ”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-76/07.02.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ИЙСТ МГ ИНВЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 98, ет. 2, ЕИК: 200496303, представлявано от
Митко Иванов Грънчаров – управител, изразяващи се в увеличаване с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Триадица” – централна
градска част, пл. „България” № 1, североизточна част на пешеходен подлез на НДК,
УПИ І – за НДК, КОО и подземни гаражи, кв. 369, местност „Зона Г – ГГЦ”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и
два/ броя игрални автомата с 69 /шестдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следнатa промяна:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 130205-025.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
OCTAVIAN

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
Octavian Ltd, Russia

JP 100809-008
JP 130205-025
JP121002-030
S4UT6B-OV37

003
003
052
078

1.0
1.0
2.0
0.5

ІІІ. ДКХ да утвърди на „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ” ЕООД, 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. ДКХ да утвърди на „ИЙСТ МГ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. София:
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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.
2.23.„ЩЕРЕВ ТУР”АД, гр. Карлово /изх. № П-929/09.05.2013 г./,/вх. № И929/27.03.13г./
На 27.03.2013 г. с вх. № И-929, 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 „ЩЕРЕВ
ТУР” АД, гр. Карлово, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сопот, област Пловдив, ул. „Иван
Вазов” № 38.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-278/27.03.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ЩЕРЕВ ТУР” АД със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, област Пловдив,
пл. „20 – ти юли” № 1, ЕИК: 115008302, представлявано от Стилияна Щерева Щерева –
изпълнителен директор, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Сопот, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 38.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ЩЕРЕВ ТУР” АД, гр. Карлово,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следната промяна:
Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- JOPPY, тип Multi Jackpot System, идентификационен номер JP-MS 082.
Обръщаме внимание от необходимостта за съобразяване на дейността Ви в
съотвествие с чл. 68 във връзка с § 7, ал. 2 от Закона за хазарта.
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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.
2.24. „КАЗИНО МИРАЖ”ООД, гр. София /изх. № П-933/14.05.2013 г./,/вх. № И933/27.03.13г./
На 27.03.2013 г. с вх. № И-933, 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
МИРАЖ” ООД, гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” № 2-4.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-135/26.02.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО МИРАЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, представлявано от Валентин Петров Кинов и
Михаил Валериев Хаджиев - управители, заедно и поотделно, изразяващи се в подмяна
на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” № 2-4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 50 /петдесет/
броя игрални автомата с 57 /петдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
01697;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP070813-022.
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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2.25.„КАЗИНО САЛОН”ЕООД, гр. София /изх. № П-947/09.05.2013 г./,/вх. № И947/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-947, 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 „КАЗИНО
САЛОН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ 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. София, район „Младост”, ул. „Андрей Сахаров” № 16.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2601/27.12.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО САЛОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223, представлявано от Георги Петков
Карагьозов - управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и
увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Младост”, ул. „Андрей Сахаров” № 16.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 25 /двадесет и
пет/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен номер 85250;
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер ДП 0458.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен номер 85250;
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер ДП 0458.
3. Нови бонус игри:
- месечна бонус игра;
- „1000 лева”.
Обръщаме внимание от необходимостта за съобразяване на дейността Ви в
съотвествие с чл. 68 във връзка с § 7, ал. 2 от Закона за хазарта.
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.
2.26.ЕТ „РАДЕЛА-РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София /изх. № П-948/09.05.2013 г./,/вх.
№ И-948/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-948, 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
„РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой
игрално място, вследствие на което игралните места в игралната зала се намаляват с 4
/четири/ броя, увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Тутракан” № 5.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1578/29.06.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на ЕТ „РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ” със седалище и адрес на управление: с. Нови
хан, община Елин Пелин, Софийска област, местност Милковица, бл. 6, вх. 1, ет. 2, ап.
13, ЕИК: 130113827, представляван от Радион Грозев Кацаров/ физическо лицетърговец/, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя
игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място, вследствие
на което игралните места в игралната зала се намаляват с 4 /четири/ броя, увеличаване с
4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Тутракан” №
5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и
два/ броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 130319-004.
2. След промяната 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.
4.

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

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

JP 070326-023
CBJS 76009
74188
JP 130319-004

003
022
011
052

1.0
1.9
1.6
2.0
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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.
2.27.„ЕМ-ДЖИ ГЕЙМС”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-957/09.05.2013 г./,/вх. № И957/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-957, 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 „ЕМ – ДЖИ
ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 10 /десет/
броя игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места,
вследствие на което игралните места в игралната зала намаляват с 2 /два/ броя,
увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул. „България” № 6.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-246/06.03.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
на „ЕМ – ДЖИ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н
Централен, ул. „Кръстьо Пастухов” № 12Б, ЕИК: 200021150, представлявано от
Красимир Мишев Кънев – управител и Георги Иванов Букорещлиев - управител, заедно
и поотделно, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя
игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места, вследствие
на което игралните места в игралната зала намаляват с 2 /два/ броя, увеличаване с 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул.
„България” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 17 /седемнадесет/
броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ЕМ – ДЖИ ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 05162.
2. Промяна на процента на отчисления за система за формиране на
премия джакпот:
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- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер
12161.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 12161.
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
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1

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

JP110921-104
12161
05162

003
022
011

1.0
1.3
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.
2.28.„КОСМОС”ЕООД, гр. Свищов /изх. № П-967/09.05.2013 г./,/вх. № И967/01.04.13г./
На 01.04.2013 г. с вх. № И-967, 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 „КОСМОС”
ЕООД, гр. Свищов, 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 в 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. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар Освободител” № 6.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2583/09.01.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КОСМОС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, област Велико
Търново, ул. „Цар Освободител” № 6, ЕИК: 104701894, представлявано от Татяна
Георгиева Плетньова – управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар
Освободител” № 6.
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КОСМОС” ЕООД, гр. Свищов,
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:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 070801-020.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен
номер CBJS 74137 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System тип EGT-JS22,
идентификационен номер 86875.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 080527–006.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
5.
6.

Тип, версия

Производител

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

Идентификационен
номер
86875
JP 080527–006

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
099
003

ІІІ. ДКХ да утвърди на „КОСМОС” ЕООД, гр. Свищов:
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. ДКХ да утвърди на „КОСМОС” ЕООД, гр. Свищов:
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.
2.29.„УЪРЛД ГЕЙМ”ООД, гр. София /изх. № П-977/09.05.2013 г./,/вх. № И977/02.04.13г./
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Процент на
отчисление
1.0
1.0

На 02.04.2013 г. с вх. № И-977, 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 „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ 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. Кърджали, бул. „България” № 64.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-106/06.02.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян
Красимиров Каменов – управител, изразяващи се в подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 38 /тридесет и
осем/ броя игрални автомата с 48 /четиридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следните промени:
Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
74172;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 090323-101.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30. „УИН БЕТ-2”ООД, гр. София /изх. № П-979/13.05.2013 г./,/вх. № И979/02.04.13г./
На 02.04.2013 г. с вх. № И-979, 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 „УИН БЕТ 2” ООД, гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата, увеличаване с 4
/четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-139/26.02.2013 г. на ДКХ.

60

В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „УИН БЕТ - 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев”, Бизнес-център „ЕВРОТУР” № 12, ет. 4, ап. 14, ЕИК:
201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, изразяващи се в
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и увеличаване с 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 35.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 56 /петдесет и
шест/ броя игрални автомата с 63 /шестдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „УИН БЕТ - 2” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен №
CBJS 03440 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System, тип EGT-JS22,
идентификационен № 87370.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20-11, версия 1.01, идентификационен номер JP 081217-102;
- тип BGJP 20-11, версия 1.01, идентификационен номер JP 081217-103.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за формиране
на премия джакпот:
5.
№
7.
8.
9.
10.
11.

Тип, версия

Производител

Vega Jackpot System тип EGT-JS22 „Евро Геймс Технолоджи” ООД
BGJP 20-11, 1.01
„Казино Технологии” АД
BGJP 20-11, 1.01
„Казино Технологии” АД
CAT 4 CASH, EGT- JS31
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
United Mystery Jackpot System, EGT„Евро Геймс Технолоджи” ООД
JS23

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

87370
JP 081217-102
JP 081217-103
83220

099
003
003
095

1.7
1.0
1.0
5.0

85676

103

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.
2.31. ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-985/13.05.2013
г./,/вх. № И-985/03.04.13г./
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На 03.04.2013 г. с вх. № И-985, 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 „СИ-ЕЛЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата, увеличаване с 11 /единадесет/ 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: к.к. „Слънчев Бряг-Изток”, община Несебър,
област Бургас, УПИ І, кв. 40.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-467/03.04.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от
Жечо Иванов Маринов /физичeско лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата и увеличаване с 11 /единадесет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев Бряг-Изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ І,
кв. 40.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/
броя игрални автомата с 40 /четиридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/ брой:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 090312-008.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- Система тип DGP - Jewel Jackpots, версия 1.00, идентификационен № ДП
0450 ще бъде подменена със система тип DLV GauyaQuest, идентификационен № ДП
0450.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
09741;
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер 0315.
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

12.
13.
14.

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

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

CBJS 09741
05117
JP 041013-033

022
011
003

1.9
1.5
1.0
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15.
16.
17.

ST-JPD, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
DLV GauyaQuest

„Казино игри и иновации” ЕООД
„Казино Технологии” АД
„Казино игри и иновации” ЕООД

0315
JP 090312-008
ДП 0450

061
003
073

0.86
1.0
2.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-1041/13.05.2013 г./,/вх. № И1041/10.04.13г./
На 10.04.2013 г. с вх. № И-1041, 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 „ДЕБИТ”
ООД, гр. Монтана, 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. Лом, област Монтана, ул. „Славянска” №
13-А.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1031/03.05.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз Александър
Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова Стаменова управител и Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно, изразяващи се
в подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Лом, област
Монтана, ул. „Славянска” № 13-А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер 0389.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
09024.
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„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-1051/13.05.2013 г./,/вх. №
И-1051/10.04.13г./
На 10.04.2013 г. с вх. № И-1051, 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
„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, 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. Пловдив, ул. „Димитър
Талев”, ПИ 2202 в УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на кв. Христо Ботев – север.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-1665/23.07.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Южен”, ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780, представляван от Валентин
Димитров Думчев /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ
2202 в УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на кв. Христо Ботев – север.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 43 /четиридесет и
три/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
07605;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 090210-005.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
07605;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 090210-005.
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.
2.34. „ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-1077/13.05.2013 г./,/вх. № И1077/11.04.13г./
На 11.04.2013 г. с вх. № И-1077, 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 „ВЕНИС
КАЗИНОС” 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, 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, бул. „Васил Левски” № 29.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2553/27.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ВЕНИС КАЗИНОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Искър”
№ 14, ЕИК: 131004720, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител,
изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Васил Левски” № 29.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следните промени:
Промени в бонус игри:
- бонификация „CHANGE POINT”;
- бонификация „Нов клиент”;
- голяма бонус игра.
ІІІ. ДКХ да утвърди на „ВЕНИС КАЗИНОС” 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. ДКХ да утвърди на „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София,
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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.„ПРОЕКТ-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-1301/13.05.2013 г./,/вх. № И1301/25.04.13г./
На 25.04.2013 г. с вх. № И-1301, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРОЕКТ - 2007”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ 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 в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, 10-ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2474/16.01.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. 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 ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ПРОЕКТ - 2007” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Люлин”, ж.к. „Люлин 10”, ул. „Гоце Делчев” № 9, ЕИК: 175212881, представлявано от
Манол Иванов Вълчев - управител, изразяващи се в подмяна на 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, 10-ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 45 /четиридесет и
пет/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ПРОЕКТ - 2007” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот
CAT 4 CASH, тип EGT-JS31, идентификационен № 87770.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP080609-024;
- тип CGI IMPERIUM, версия CMSJ, идентификационен № CGI–CMSJ-0003.
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3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS 22, идентификационен № 83492.
- тип CGI IMPERIUM, версия CMSJ, идентификационен № CGI–CMSJ-0003.
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
Vega Jackpot System тип EGT-JS 22

3.

CGI IMPERIUM, CMSJ

“Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
“Казино енд гейминг Индъстри”
ЕООД
“Казино Технологии” АД

4.

BGJP 60-04, Fusion
Atronic Progressive Link тип King Kong
5.
Atronic International GmbH
Cash
6.
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

JP 080609-024
83492

003
099

1.0
1.9

CGI–CMSJ-0003

068

1.0

JP 080609-025

052

4.5

43164367

054

1.5

87770

095

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.
По раздел десети - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри и за
утвърждаване на образец на талон:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ”ЕАД, гр. София /изх. № П995/13.05.2013 г./,/вх. № И-995/04.04.13г./
На 04.04.2013 г. с вх. № И-995, 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 „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за утвърждаване на промяна в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8,
хотел „Родина” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-891/10.05.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8,
хотел „Родина”, ет. 21, ЕИК: 130240874, представлявано от Бахадър Гюр, Ихсан
Ердемгил и Ерсан Догру – само двама по двама /Бахадър Гюр и Ихсан Ердемгил или
Бахадър Гюр и Ерсан Догру или Ихсан Ердемгил и Ерсан Догру/, промяна в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8,
хотел „Родина”, изразяваща се в промяна в бонус игра „WIN UP”.
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.„КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София /изх. № П-997/13.05.2013 г./,/вх. № И997/05.04.13г./
На 05.04.2013 г. с вх. № И-997, 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 ЕЛИТ”
АД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: с. Кулата,
община Петрич, област Благоевград, магистрално шосе „Е -79” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-877/03.04.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „КАЗИНО ЕЛИТ” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. „Надежда 2”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450,
представлявано от Махер Абдула Хасан, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: с.
Кулата, община Петрич, област Благоевград, магистрално шосе „Е -79”, изразяващи се
във:
1. Промени в бонус игри:
- бонуси „FINIX”;
- преустановява се тегленето на зимни бонуси „FINIX”.
2. Нови летни бонуси „FINIX” .
3. Нов турнир FINIX CASINO GREEK – BULGARIAN CHAMPIONSHIP по
ТЕКСАС ХОЛД’ЕМ ПОКЕР.
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. За игри с игрални автомати:
2.1.ЕТ„ПРЕКС-АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ”, гр. София /изх. № П-537/08.05.2013 г./,/вх.
№ И-537/06.03.13г./
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На 06.03.2013 г. с вх. № И-537, 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 „ПРЕКС –
АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ”, 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. Айтос, област Бургас, ул. „Христо Ботев” № 17 А /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2379/04.12.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ „ПРЕКС – АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ” със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, ж.к. „Възраждане”, ул. Пиротска
№ 55, ЕИК: 831430342, представляван от Александър Тенев Тенев /физическо лице търговец/, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул.
„Христо Ботев” № 17 А, включващи:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот TLG – MS, идентификационен № 1001 – 004.
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.„Е.Г.-РУСЕ”ЕООД, гр. София
/изх. № П-638/13.05.2013 г./,/вх. № И638/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-638, 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 „Е.Г. – РУСЕ”
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.
Русе, к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-1912/25.09.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
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38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „Е.Г. – РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131355751,
представлявано от Иван Ненков Ненков– управител, промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54, 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.
2.3. „Е.Г.-СОФИЯ ВМ”ЕООД, гр. София /изх. № П-641/14.05.2013 г./,/вх. № И641/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-641, 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 „Е.Г.-София ВМ”
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. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2258/08.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „Е.Г.-София ВМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131145233,
представлявано от Благослав Пламенов Благоев– управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50,
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.
2.4.„НАБА ГЕЙМС”ООД, гр. Варна /изх. № П-655/08.05.2013 г./,/вх. № И655/11.03.13г./
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На 11.03.2013 г. с вх. № И-655, 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 „НАБА
ГЕЙМС” ООД, гр. Варна, 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”, пл. „Петко Р.
Славейков” /по дадено Разрешение № И-1657/28.08.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „НАБА ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Парижка комуна” № 2, ЕИК: 148089230,
представлявано от Соня Антоновна Димитрова – управител, промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, пл. „Петко Р. Славейков”, включващи:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Прекратяване провеждането на месечна парична 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.„НАБА ЙИСТГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-656/08.05.2013 г./,/вх. № И656/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-656, 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 „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна, 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 „Владислав
Варненчик”, Централен пазар /по дадено Разрешение № И-1323/09.09.2011 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „НАБА ЙИСТГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Дебър” № 55, ЕИК: 813214873,
представлявано от Недялка Георгиева Балачева – управител, представените за игрална
зала с адрес: гр. Варна, р-н „Владислав Варненчик”, Централен пазар:
1. 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.
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.
2.6.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-740/13.05.2013 г./,/вх. № И740/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-740, 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 „ХЕМУС
ТУРС” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
Искането е за вписване на промени в издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-200/05.03.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
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38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3,
ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, изразяващи се в
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, бул.
„Панчо Владигеров” № 74, включващи:
1. 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.
2. Промяна на процента на отчисленията за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03353.
3. Промени в бонус игри:
- преустановява се провеждането на бонус игри „MINI MYSTERY
WINNER”, „SUPER MYSTERY WINNER” и месечна бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”;
- „HAPPY BIRTHDAY”.
4. Нови бонус игри:
- „2 – ШАНС”;
- „МИСТЕРИИ Х2”;
- „MAGIC ADVENTURE 2”.
5. 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

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

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

JP110302-015
MC JP 07–032 STCB
CBJS 03353
JP 100726-018

003
030.3
022.1
052

1.0
1.0
0.7
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.
2.7. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-741/13.05.2013 г./,/вх. № И741/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-741, 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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
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условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 16.
Искането е за вписване на промени в дадено Разрешение № И1950/20.09.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3,
ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева – управител, изразяващи се в
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 16,
включващи:
1. 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.
2. Промяна на процента на отчисленията за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03384.
3. Промени в бонус игри:
- програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
- преустановява се провеждането на седмични бонус игри „MULTI MAGIC”,
„ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ” и месечна бонус игра „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
4. Нова бонус игра:
-„ЕЖЕДНЕВНА БОНУС ИГРА”.
5. 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.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Magic Coin Jackpot
Classic Blend Jackpot System /CBJS/
EGT Progressive Jackpot, VGJP 1

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

JP 070611–031
JP 101001–012
MCJP 07–026 STCB
CBJS 03384
09724

003
003
030.3
022.1
011

1.0
1.0
1.0
0.25
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.8.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-742/13.05.2013 г./,/вх. № И742/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-742, 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 утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, бул. „Славянски” № 3.
Искането е за вписване на промени в дадено Разрешение № И1279/06.06.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
“КАЛИМАН” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168,
представлявано от Румен Манолов Данаилов – управител и Христо Петров Христов –
управител, поотделно, изразяващи се в промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Шумен, бул. „Славянски” № 3, включващи:
1. 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.
2. Промяна на процента на отчисленията за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03357.
3. Промени в бонус игри:
- преустановява се провеждането на месечна бонус игра „ЛОЯЛЕН
КЛИЕНТ” и „МЕСЕЧНА БОНУС ИГРА”;
- програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
4. Нова бонус игра:
- „Extra Money”.
5. 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
Magic Coin Jackpot

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Меджик Коин” ООД

JP 070611 – 026
JP 060113 – 005
MC JP 07 – 034 STCB

003
052
030.3

1
4.5
1
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4.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 03357

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.
2.9.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-744/13.05.2013 г./,/вх. № И744/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-744, 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 „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Оряхово, област Враца, пл. „Цвети Иванов” № 1 /по Удостоверение за издаден лиценз №
И-2186/30.10.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков
- управител, промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Оряхово, област Враца, пл.
„Цвети Иванов” № 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.
2.10.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-745/13.05.2013 г./,/вх. № И745/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-745, 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 „ДЕЛТА
ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Балчик, област Добрич, ул. „Приморска”, базар „Хелиус”, бл. Г.
Искането е за вписване на промени в дадено Разрешение № И1290/22.06.2012 г. на ДКХ.

76

В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
”Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702,
представлявано от Анна Велкова Велева - управител, изразяващи се в промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Балчик, област Добрич, ул. „Приморска”, базар
„Хелиус”, бл. Г, включващи:
1. 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.
2. Промяна на процента на отчисленията за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
03363.
3. Нова бонус игра:
- програма „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ”.
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.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 081103–016

003

1

2.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 070611–020

003

1

3.

BGJP 60-04, Fusion

“Казино Технологии” АД

JP 081027–007

052

1.8

4.

Magic Coin Jackpot

“Меджик Коин” ООД

MCJP 09–019 STCB

030.3

1

5.

Classic Blend Jackpot System /CBJS/

“Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 03363

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.
2.11.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-747/09.05.2013 г./,/вх. № И747/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-747, 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 „РАДКА
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МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ихтиман, Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 5 /по издадено
на организатора Удостоверение за издаден лиценз № И-2420/16.01.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди 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, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ихтиман, Софийска област, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 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.
2.12.„ВИДОЛА”ЕООД, гр. София /изх. № П-748/09.05.2013 г./,/вх. № И748/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-748, 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 “ВИДОЛА” ЕООД,
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. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 40
/по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1162/28.07.2011 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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ДКХ да утвърди на „ВИДОЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 104, вх. Б, ет. 4, ап. 34, ЕИК: 175106125,
представлявано от Васил Видолов Видолов - управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 40, 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.
2.13.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-749/09.05.2013 г./,/вх. № И749/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-749, 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 утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, Софийска област, хотел „Флора” /по издадено на
организатора Удостоверение за издаден лиценз № И-1928/30.10.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ 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
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Данаилова Москова – управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и
поотделно, представените за игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков,
Софийска област, хотел „Флора”, 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. Промяна на процента на отчисленията за система за формиране на премия
джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер 82425.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Atronic Progressive Link тип King
Kong Cash

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

82425

Уд-ние за
одобрен
тип
ДП
022.1

Atronic International GmbH

43081406

054

2.

Процент на
отчисл.
1.9
5.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.14.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-750/09.05.2013 г./,/вх. № И-750/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-750, 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 „ФСО” 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. Хасково, пл. „Свобода” № 1, хотел
„Аида” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2415/10.12.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ФСО” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. В, ет. 1, ап. 117, ЕИК: 831520850,
представлявано от Лиляна Борисова Червенякова - управител, представените за игрална
зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 1, хотел „Аида”, промени в:
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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.
2.15.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-751/09.05.2013 г./,/вх. № И-751/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-751, 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 „ФСО” 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. Разград, бул. “България” № 44 /по
дадено Разрешение № 1169/30.06.2009 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ФСО” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. В, ет. 1, ап. 117, ЕИК: 831520850,
представлявано от Лиляна Борисова Червенякова - управител, представените за игрална
зала с адрес: гр. Разград, бул. “България” № 44, промени в:
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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.
2.16.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-752/09.05.2013 г./,/вх. № И752/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-752, 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 „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26 /по
издадено на организатора Удостоверение за издаден лиценз № И-2439/05.12.2012 г. на
ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди 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, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Каблешково, община Поморие, област Бургас, ул. „Иван Вазов” № 26, съобразени с
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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.
2.17.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-753/08.05.2013 г./,/вх. № И-753/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-753, 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 „ФСО” 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. Хасково, ул. “Отец Паисий” № 19 /по
дадено Разрешение № И-1549/24.09.2010 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ФСО” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. В, ет. 1, ап. 117, ЕИК: 831520850,
представлявано от Лиляна Борисова Червенякова - управител, представените за игрална
зала с адрес: гр. Хасково, ул. “Отец Паисий” № 19, 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,
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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.
2.18.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-754/08.05.2013 г./,/вх. № И-754/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-754, 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 „ФСО” ООД, гр.
София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Николаевска” № 80 /по
дадено Разрешение № И-1550/24.09.2010 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ФСО” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. В, ет. 1, ап. 117, ЕИК: 831520850,
представлявано от Лиляна Борисова Червенякова - управител, представените за игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. “Николаевска” № 80, 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,
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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.
2.19.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-755/09.05.2013 г./,/вх. № И755/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-755, 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 „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 2 /по дадено Разрешение № И102/25.02.2011 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди 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, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Камено, област Бургас, ул. „Никола Камбов” № 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.
2.20.„ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, гр. София /изх. № П-756/09.05.2013 г./,/вх. №
И-756/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-756, 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 „ТОКАМ
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 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,
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минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. ”Русе” № 3 /по дадено
Разрешение № 1456/24.07.2009 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Надежда”, жк. „Надежда”, бл. 410, вх. В, ап. 59, ЕИК:
130928479, представлявано
от Марийка Димитрова Сотирова – управител,
представените за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. ”Русе” № 3, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на
работата и 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.
2.21.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-757/08.05.2013 г./,/вх. № И-757/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-757, 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 „ФСО” 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,
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минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. “Марица” № 1 /по дадено
Разрешение № И-1686/28.08.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ФСО” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. В, ет. 1, ап. 117, ЕИК: 831520850,
представлявано от Лиляна Борисова Червенякова - управител, представените за игрална
зала с адрес: гр. Разград, ул. “Марица” № 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.
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.
2.22.„РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-758/09.05.2013 г./,/вх. № И758/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-758, 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 „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стралджа, област Ямбол, ул. „П. К. Яворов” № 26 А /по дадено Разрешение №
И-95/14.02.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди 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, промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стралджа, област Ямбол, ул. „П. К. Яворов” № 26 А, 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.
2.23.„ФСО”ООД, гр. София /изх. № П-759/08.05.2013 г./,/вх. № И-759/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-759, 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 „ФСО” ООД, гр.
София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Проф. Асен Златаров” № 17
/по дадено Разрешение № И-1687/23.07.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ФСО” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх. В, ет. 1, ап. 117, ЕИК: 831520850,
представлявано от Лиляна Борисова Червенякова - управител, представените за игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. “Проф. Асен Златаров” № 17, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
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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.
2.24.„ЙОВИ И КО”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-815/09.05.2013 г./,/вх. № И815/12.03.13г./
На 12.03.2013 г. с вх. № И-815, 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 „ЙОВИ И КО”
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: с. Ново село, община Стамболийски,
област Пловдив, ул. „І-ва” № 6В /по дадено Разрешение № И-1445/22.06.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ЙОВИ И КО” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Източен”, ул. „Богомил” № 112, ет. 4, ап. 12, ЕИК:
201721489, представлявано от Йовчо Генев Йовчев – управител, и Йордан Генев Йовчев
- управител, заедно и поотделно, представените за игрална зала с адрес: с. Ново село,
община Стамболийски, област Пловдив, ул. „І-ва” № 6В:
1. 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.
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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, 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.
2.25.„ЧЕРНО И БЯЛО-2007”ЕООД, гр. София /изх. № П-817/13.05.2013 г./,/вх. № И817/12.03.13г./
На 12.03.2013 г. с вх. № И-817, 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 „ЧЕРНО И БЯЛО 2007” ЕООД, 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. Сливен, район „Младост”, ул. „Г. С.
Раковски” № 80 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2656/21.01.2013 г.
на ДКХ/.
Изготвено е предложение по подадено писмено искане № И-1534/10.05.2013
г. за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди 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. 2, ЕИК: 175227034, представлявано от Борислав Душков Михайлов
– управител, представените за игрална зала с адрес: гр. Сливен, район „Младост”, ул. „Г.
С. Раковски” № 80:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1.1. Нови бонус игри.
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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.
2.26.„ЖОКЕР-1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-820/13.05.2013 г./,/вх. № И820/12.03.13г./
На 12.03.2013 г. с вх. № И-820, 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 „ЖОКЕР-1999”
ООД, гр. Сливен, 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. Карлово, област Пловдив, ул. „Генерал
Карцов” № 38 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1940/25.09.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ЖОКЕР-1999” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637,
представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, представените за игрална зала
с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Генерал Карцов” № 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
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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.
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.
2.27.„ПМС”ООД, гр. Велико Търново /изх. № П-826/13.05.2013 г./,/вх. № И826/13.03.13г./
На 13.03.2013 г. с вх. № И-826, 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 „ПМС” ООД, гр.
Велико Търново за утвърждаване на промени в Задължителни правила за организацията
на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални
автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност 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. Велико Търново, бул. „България” № 29 /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2603/07.01.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ПМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Велико Търново, ул. „Васил Златарски” № 2, ЕИК: 104687589, представлявано от Петър
Недялков Петров – управител, представените за игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, бул. България № 29, промени в:
1. 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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2. 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.
2.28.ЕТ „АУТО БОБ ТРАНС – БОЯН УРУМОВ”, гр. Силистра /изх. № П830/13.05.2013 г./,/вх. № И-830/13.03.13г./
На 13.03.2013 г. с вх. № И-830, 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 “АУТО БОБ
ТРАНС – БОЯН УРУМОВ”, гр. Силистра за утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „П. Р. Тошев” № 18 /по дадено Разрешение № И1558/03.10.2011 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ “АУТО БОБ ТРАНС – БОЯН УРУМОВ”, със
седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. „Добри Войников” № 18, ЕИК:
118032138, представляван от Боян Тодоров Урумов /физическо лице - търговец/,
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „П. Р. Тошев” № 18, 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.
2.29.„ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”ЕООД, гр. Раднево /изх. № П836/13.05.2013 г./,/вх. № И-836/14.03.13г./
На 14.03.2013 г. с вх. № И-836, 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 „ВАЛМАР –
Валентин Вангелов” ЕООД, гр. Раднево за утвърждаване на промени в Задължителни
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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. Раднево, област Стара
Загора, бул. „Димитър Благоев” № 7Б /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-241/08.03.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Раднево, област Стара Загора, бул. „Георги
Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12, ЕИК: 123624369, представлявано от Валентин
Георгиев Вангелов – управител, представените за игрална зала с адрес: гр. Раднево,
област Стара Загора, бул. „Димитър Благоев” № 7Б, промени в:
1. 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.
2. 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.
2.30.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-888/13.05.2013 г./,/вх. № И888/20.03.13г./
На 20.03.2013 г. с вх. № И-888, 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 „ГРАНД
КАЗИНО” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-263/05.03.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527,
представлявано от Галин Тотьов Василев – управител, следната промяна в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6:
Промяна в броя на наградите и в условията за участие в седмична бонус
игра – описани в чл. 19 и 20 от представените правила.
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. ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-965/09.05.2013 г./,/вх.
№ И-965/01.04.13г./
На 01.04.2013 г. с вх. № И-965, 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 „КОЛЬО
НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за утвърждаване на промени в 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. Кубрат, област Разград, ул. „Цар
Освободител” № 10 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-72/11.02.2013 г.
на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес
на управление: гр. Кубрат, обл. Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК: 826000780,
представляван от Кольо Ненов Николов /физическо лице - търговец/, промени в
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. Кубрат, област Разград, ул.
„Цар Освободител” № 10, изразяващи се в промени в правилата, съобразени с приетите
от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни изисквания за игралните зали
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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.
2.32.ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-966/09.05.2013 г./,/вх. №
И-966/01.04.13г./
На 01.04.2013 г. с вх. № И-966, 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 „КОЛЬО
НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за утвърждаване на промени в 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. Завет, област Разград, ул. „Хан Крум”
№ 2 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2282/14.11.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес
на управление: гр. Кубрат, обл. Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК: 826000780,
представляван от Кольо Ненов Николов /физическо лице - търговец/, промени в
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. Завет, област Разград, ул.
„Хан Крум” № 2, изразяващи се в промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни 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.
2.33.„КАЗИНО ГЕЙМС 1”ООД, гр. Перник /изх. № П-1006/13.05.2013 г./,/вх. № И1006/08.04.13г./
На 08.04.2013 г. с вх. № И-1006, 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
ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник, за утвърждаване на промени в Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
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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. Перник, кв. „Изток” № 1, ул. „Благой
Гебрев” № 38 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-59/05.02.2013 г. на
ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Перник, ул. „Кракра”, бл. 65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181,
представлявано от Пламен Живков Боянов – управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. Перник, кв. „Изток” № 1, ул. „Благой Гебрев” № 38, промени в:
1. 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.
2. 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.
2.34.„КАЗИНО ГЕЙМС 1”ООД, гр. Перник /изх. № П-1007/13.05.2013 г./,/вх. № И1007/08.04.13г./
На 08.04.2013 г. с вх. № И-1007, 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
ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник за утвърждаване на промени в Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, 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. Перник, пл. „Кракра” № 1, Синдикален
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дом - партер /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-58/05.02.2013 г. на
ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Перник, ул. „Кракра”, бл. 65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181,
представлявано от Пламен Живков Боянов – управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом - партер, промени в:
1. 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.
2. 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.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1013/13.05.2013 г./,/вх. № И1013/08.04.13г./
На 08.04.2013 г. с вх. № И-1013, 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 „БРИЗ-М”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, 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. Свети Влас, община Несебър, област
Бургас, ул. „Русалка” № 4 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2586/28.12.2012 г. на ДКХ/.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „БРИЗ-М” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348,
представлявано от Евтим Христов Велев – управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4, промени в:
1. 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.
2. 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.
2.36.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1014/13.05.2013 г./,/вх. № И1014/08.04.13г./
На 08.04.2013 г. с вх. № И-1014, 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 „БРИЗ-М”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, 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 „Искър”, бул. „Професор
Цветан Лазаров” № 114 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И2357/27.11.2012 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.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „БРИЗ-М” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348,
представлявано от Евтим Христов Велев – управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. София, район „Искър”, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 114, промени в:
1. 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.
2. 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.
2.37.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1015/13.05.2013 г./,/вх. № И1015/08.04.13г./
На 08.04.2013 г. с вх. № И-1015, 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 „БРИЗ-М”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, 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, общ. „Студентски град”, ул.
„Иван Странски”, до бл. 58 /по дадено Разрешение № И-591/30.03.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
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38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „БРИЗ-М” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348,
представлявано от Евтим Христов Велев – управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. София, общ. „Студентски град”, ул. „Иван Странски”, до бл. 58, промени в:
1. 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.
2. 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.
2.38.„КОЛОРАДО”ЕООД, гр. Раковски /изх. № П-1034/13.05.2013 г./,/вх. № И1034/09.04.13г./
На 09.04.2013 г. с вх. № И-1034, 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 „КОЛОРАДО”
ЕООД, гр. Раковски, за утвърждаване на промени в Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност 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. Раковски, област Пловдив, ул.
„Москва” № 5 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-292/07.03.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „КОЛОРАДО” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Раковски, област Пловдив, ул. „Тодор Икономов” № 8, ЕИК: 160043142,
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представлявано от Милко Петров Айлов – управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. Раковски, област Пловдив, ул. „Москва” № 5, промени в:
1. 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.
2. 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.
2.39.ЕТ„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-1050/13.05.2013 г./,/вх. № И1050/10.04.13г./
На 10.04.2013 г. с вх. № И-1050, 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
„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, за утвърждаване на промени в Задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, 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, ул. „Димитър
Талев”, ПИ 2202 в УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на кв. Христо Ботев – север /по
дадено Разрешение № И-1665/23.07.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Васил Ихчиев” № 38, ЕИК: 040180780,
представляван от Валентин Димитров Думчев /физическо лице – търговец/,
представените за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ 2202 в
УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на кв. Христо Ботев – север, промени в:
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1. 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.
2. 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.
2.40.„НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ”ООД, гр. Гълъбово /изх. № П-1053/13.05.2013
г./,/вх. № И-1053/10.04.13г./
На 10.04.2013 г. с вх. № И-1053, 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 „НЮ ГЕИМ
АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за утвърждаване на промени в Задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, 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. Гълъбово, област Стара
Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3А /по дадено Разрешение № И-365/12.03.2012 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3А, ЕИК:
123734424, представлявано от Цветан Драгнев Павлов - управител и Валентина
Николаева Колева - управител, заедно и поотделно, представените за игрална зала с
адрес: гр. Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3А, промени в:
1. 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

103

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.
2. 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.
2.41. „ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-1075/13.05.2013 г./,/вх. № И-1075/11.04.13г./
На 11.04.2013 г. с вх. № И-1075, 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, 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. „Дякон Игнатий” № 4 /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2552/27.12.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ 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, представените за игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Дякон Игнатий” № 4, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени в бонус игри:
- бонификация „CHANGE POINT”;
- бонификация „Нов клиент”;
- малка бонус игра;
- голяма бонус игра.
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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, 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.
2.42.„БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-1076/13.05.2013 г./,/вх. № И1076/11.04.13г./
На 11.04.2013 г. с вх. № И-1076, 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, 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, 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ 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, представените за игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени в бонус игри:
- бонификация „CHANGE POINT”;
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- бонификация „Нов клиент”;
- голяма 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.
2.43. „ЕЙНДЖЕЛ”ЕООД, гр. Дулово /изх. № П-1078/13.05.2013 г./,/вх. № И1078/11.04.13г./
На 11.04.2013 г. с вх. № И-1078, 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 „ЕЙНДЖЕЛ”
ЕООД, гр. Дулово, за утвърждаване на промени в Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, 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. Дулово, област Силистра, ул. „Васил
Левски” № 62 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-897/04.04.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Искър” № 44, ЕИК: 118548585,
представлявано заедно и поотделно от Мерин Гюнай Сефер и Мелек Гюнай Сефер управители, представените за игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул.
„Васил Левски” № 62, промени в:
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1. 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.
2. 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.
2.44.„ИНФИНИТИ”ООД, гр. София /изх. № П-1099/13.05.2013 г./,/вх. № И1099/12.04.13г./
На 12.04.2013 г. с вх. № И-1099, 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 правила за организацията
на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални
автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни изисквания
за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната
площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за
контрол в игрална зала с адрес: с. Казичене, район „Панчарево”, 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ 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, представените за игрална зала с адрес: с.
Казичене, район „Панчарево”, Столична община, обл. София, ул. „Цар Борис ІІІ” № 68,
ет. 2, промени в:
1. 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.
2. 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.
2.45.„АНЕЛ 98”ЕООД, гр. София /изх. № П-1108/13.05.2013 г./,/вх. № И1108/15.04.13г./
На 15.04.2013 г. с вх. № И-1108, 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 „АНЕЛ 98”
ЕООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност 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, бул. „Витоша” № 31-33 /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2665/06.02.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „АНЕЛ 98” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров” № 14, бл. АХК „АНЕЛ”,
ЕИК: 121634756, представлявано от Ангел Борисов Симеонов – управител,
представените за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 31-33, промени в:
1. 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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2. 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.
2.46. „ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1174/13.05.2013 г./,/вх. № И1174/18.04.13г./
На 18.04.2013 г. с вх. № И-1174, 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 „ПИРИН ТУРС
2002” ЕООД, гр. София за утвърждаване на промени в Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност 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. Харманли, област Хасково, ул. „Янко
Сакъзов” № 2 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-722/29.03.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ,
корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав Александров Младенов –
управител, представените за игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул.
„Янко Сакъзов” № 2, промени в:
1. 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.
2. 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,
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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.
2.47.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1175/13.05.2013 г./,/вх. № И1175/18.04.13г./
На 18.04.2013 г. с вх. № И-1175, 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 „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София за утвърждаване на промени в Задължителни правила за организацията
на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални
автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност 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. Ямбол, к-с „Мраморно море” /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-723/07.05.2013 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 извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди 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, представените за игрална
зала с адрес: гр. Ямбол, к-с „Мраморно Море”, промени в:
1. 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.
2. 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.
3. За лотарийна игра:
3.1. ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П1249/13.05.2013 г./,/вх. № И-1249/23.04.13г./
На 23.04.2013 г. с вх. № И-1249, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 9, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, до Държавна комисия по
хазарта за утвърждаване на промени в Задължителни правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с включени
разновидности „ГОЛЕМИЯТ УДАР” – първи тираж и „ДЪЖД ОТ ПАРИ” – втори тираж
и утвърждаване на образци на талони за участие в играта.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-351/05.03.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна
такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да
разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче”
№ 28, ЕИК по БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов –
изпълнителен директор, представените Задължителни правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с включени
разновидности „ГОЛЕМИЯТ УДАР” – първи тираж и „ДЪЖД ОТ ПАРИ” – втори
тираж, и да утвърди 2 /два/ броя образци на талони за участие в играта.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел единадесети - Поправка на очевидна фактическа грешка:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-725-1/13.05.2013 г./,/вх. № И-7251/03.04.13г./
На 03.04.2013 г. с писмо вх. № И-725-1 Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за
издаден лиценз № И-725 от 29.03.2013 г.
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При изготвяне на предложение с изх. № И-2148/03.10.2012 г. е допусната
очевидна фактическа грешка при изписването на наименованието на 1 /един/ брой
игрален автомат. Същият е на позиция № 5 в Решение № И-2148/24.10.2012 г. на ДКХ от
списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано в игралната зала след
промените и е вписан с наименование VEGA VISION+MULTI-5. Съгласно представен
договор № EGT-L-2378/12.12.2011 г. за финансовообвързан лизинг с опция за
прехвърляне на правото на собственост, наименованието на игралния автомат е VEGA
VISION+MULTI-6.
При изготвяне на предложение с изх. № И-725/11.03.2013 г. гореописаната
очевидна фактическа грешка е повторена. Същият игрален автомат е вписан на позиция
№ 4 в Решение № И-725/29.03.2013 г. на ДКХ от списъка на игралното оборудване,
което ще бъде експлоатирано в игралната зала след промените.
На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта,
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в допусната в
Предложение № И - 2148/18.10.2012 г., съответно в Решение № И-2148 от 24.10.2012 г.,
което да се отрази в Предложение № И-725/28.03.2012 г., съответно в Решение № И-725
от 28.03.2013 г., в списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано в
игралната зала.
Погрешно изписаното наименование VEGA VISION+MULTI-5 на игрален
автомат с идентификационен номер 13499, тип EGT – VS 6, на позиция № 4 в списъка на
игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано в игралната зала да се поправи,
като се замени с вярното наименование VEGA VISION+MULTI-6.
Поправката на списъка на игралното оборудване, което ще бъде
експлоатирано в игралната зала, да се отрази в издаденото на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-725/29.03.2013 г.
След поправката на очевидна фактическа грешка в игралната зала ще
бъдат бъдат експлоатирани следните игрални автомати:
№

Наименование

Тип, версия

1.

Vega Vision Multi -9

2.

MAGIC COIN

3.

MAGIC COIN

4.

Vega Vision+ Multi-6

5.

MAGIC COIN

6.

MAGIC COIN

7.
8.
9.
10.

Vega Vision Multi -8
Vega Vision Multi -7
Vega Vision Multi -9
Vega Vision Multi -8

EGT – VS 3
VN-91-MF-D, MC Casino
Multi Game
VN-91-MF-D, MC Casino
Multi Game
EGT – VS 6
VN-91-MF-D, MC Casino
Multi Game
VN-91-MF-D, MC Multi
Magic 2
EGT – VS 3
EGT – VS 3
EGT – VS 3
EGT – VS 3

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

07854

Уд-е
за одобрен
тип
2039

„Делта Коин” ООД

T-1563

006.2

1

„Делта Коин” ООД

T-1564

006.2

1

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

13499

2065

1

„Делта Коин” ООД

T-1567

006.2

1

„Меджик Коин” ООД

T-0210V

1923.3

1

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

05828
03022
04748
07884

1946
1937
2039
1946

1
1
1
1

Производител

Идентиф.
номер

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети - Разни
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Игрални
места
(бр.)
1

1. Докладна записка за продължаване на срок по чл. 33, ал. 3 от Закона за хазарта
/изх. № И-878/09.05.2013 г./.
На 19.03.2013 г. с вх. № И-878, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 17, за срок от 5 /пет/ години.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
От писмените доказателства за спазване на отстоянието по чл. 44, ал. 1 от
Закона за хазарта не може безспорно да се установи дали са спазени нормативните
изисквания във връзка с измерване на отстоянието по най-прекия пешеходен път от
главния вход на игралната зала до най-близкия вход на оградата на НУ „Васил Левски”.
На копието на кадастралната карта не са нанесени всички входове на посоченото
училище, съгласно изискванията на Наредба за правилата, начините, техническите
способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от ЗХ.
На проведеното заседание на 15.05.2013 г. Комисията пристъпи към
разглеждане на представените документи и прецени, че е необходимо да се възложи на
правоспособно лице, вписано в регистъра на АГКК, извършването на независима
експертиза за измерване на остстоянието съгласно чл. 3 от Наредба за правилата,
начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от
ЗХ
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
Продължава с 30 дни срока по чл. 33, ал. 3 от Закона за хазарта за
разглеждане на документите по подадено писмено искане с вх. № И-878/19.03.2013 г. от
„ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен, за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” №
17.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Председател:
/Иван Еничеров/

Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/
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