РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 10
София, 21.05.2013 г.
Днес, 21 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 и г-жа Даниела Щрегарска– членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани промени
в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-1037/17.05.2013 г./,/вх. № И1037/09.04.13г./
1.2.„Е.Г.-СИМИТЛИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1143/16.05.2013 г./,/вх. № И1143/17.04.13г./
2. За производство и разпространение:
2.1.„МЕГАЕЛИТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1036/17.05.2013 г./,/вх. № И1036/09.04.13г./
Раздел втори - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени, изразяващи се в промяна на едноличния собственик на капитала на
дружествата:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„Е.Г.-СИМИТЛИ”ЕООД, гр. София
/изх. № П-903/16.05.2013 г./,/вх. № И903/21.03.13г./
1.2.„В ИСИЕ И”ЕООД, гр. София /изх. № П-989/17.05.2013 г./,/вх. № И-989/03.04.13г./
Раздел трети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за нови
обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„НАБА ЙИСТГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-1048/18.05.2013 г./,/вх. № И1048/10.04.13г./
1.2.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-1065/18.05.2013 г./,/вх.
№ И-1065/11.04.13г./
Раздел четвърти - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
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1.„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-956/20.05.2013 г./,/вх. №
И-956/29.03.13г./
Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ЕС ВИ ЕС”АД, гр. София /изх. № П-885/20.05.2013 г./,/вх. № И-885/20.03.13г./
1.2.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-925/15.05.2013 г./,/вх. № И925/26.03.13г./
1.3.„ЛАРИС-ВЕГА”ООД, гр. София /изх. № П-975/20.05.2013 г./,/вх. № И-975/02.04.13г./
1.4..„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1122/20.05.2013 г./,/вх. № И1122/16.04.13г./
1.5.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1123/20.05.2013 г./,/вх. № И1123/16.04.13г./
1.6.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-1171/20.05.2013 г./,/вх. № И1171/18.04.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-556/17.05.2013 г./,/вх. № И556/07.03.13г./
2.2.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-838/16.05.2013 г./,/вх. № И838/14.03.13г./
2.3.ЕТ„БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас /изх. № П-866/16.05.2013 г./,/вх. № И866/18.03.13г./
2.4.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-870/18.05.2013 г./,/вх. № И-870/19.03.13г./
2.5.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-871/18.05.2013 г./,/вх. № И-871/19.03.13г./
2.6. „КОНТИ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-882/20.05.2013 г./,/вх. № И-882/20.03.13г./
2.7.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-907/17.05.2013 г./,/вх. № И-907/22.03.13г./
2.8.„КАЗИНО ПЕРЛА-3”ООД, гр. София /изх. № П-913/18.05.2013 г./,/вх. № И913/22.03.13г./
2.9. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-916/20.05.2013 г./,/вх. № И-916/25.03.13г./
2.10.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-918/20.05.2013 г./,/вх. № И918/26.03.13г./
2.11.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-919/17.05.2013 г./,/вх. № И919/26.03.13г./
2.12. „ИНФИНИТИ”ООД, гр. София /изх. № П-926/20.05.2013 г./,/вх. № И926/26.03.13г./
2.13.„ЩЕРЕВ ТУР”АД, гр. Карлово /изх. № П-930/15.05.2013 г./,/вх. № И-930/27.03.13г./
2.14.„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-931/16.05.2013 г./,/вх. № И-931/27.03.13г./
2.15. „УИН БЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-932/20.05.2013 г./,/вх. № И-932/27.03.13г./
2.16.„ЖОКЕР-1999”, гр. Сливен /изх. № П-935/15.05.2013 г./,/вх. № И-935/27.03.13г./
2.17. „ТРАКИЙСКИ ИМОТИ 2006”ЕООД, гр. Казанлък /изх. № П-936/20.05.2013 г./,/вх.
№ И-936/28.03.13г./
2.18.„ЗИТА ПАРТНЕРС”ООД, гр. Бургас /изх. № П-937/20.05.2013 г./,/вх. № И937/28.03.13г./
2.19.„ИЗПАУ-2008”ЕООД, гр. Любимец /изх. № П-942/15.05.2013 г./,/вх. № И942/29.03.13г./
2.20. „БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-943/20.05.2013 г./,/вх. № И-943/29.03.13г./
2.21.„ УИН БЕТ-3”ООД, гр. София /изх. № П-944/20.05.2013 г./,/вх. № И-944/29.03.13г./
2.22.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-945/15.05.2013 г./,/вх. № И945/29.03.13г./
2.23.„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-946/15.05.2013 г./,/вх. № И-946/29.03.13г./
2.24.„ГРАНД КАЗИНО-3”ООД, гр. София /изх. № П-963/17.05.2013 г./,/вх. № И963/01.04.13г./
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2.25.ЕТ„АДИ-НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”, гр. Разград /изх. № П-968/17.05.2013 г./,/вх. № И968/01.04.13г./
2.26.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-974/18.05.2013 г./,/вх. № И-974/02.04.13г./
2.27. „ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-976/20.05.2013 г./,/вх. № И-976/02.04.13г./
2.28.„ДИКС ГЕЙМИНГ”ЕООД, гр. Троян /изх. № П-983/20.05.2013 г./,/вх. № И983/03.04.13г./
2.29.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-1112/17.05.2013 г./,/вх. №
И-1112/15.04.13г./
2.30.ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-1114/17.05.2013 г./,/вх. №
И-1114/15.04.13г./
2.31.ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-1115/17.05.2013 г./,/вх. №
И-1115/15.04.13г./
2.32. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1121/20.05.2013 г./,/вх. № И1121/16.04.13г./
2.33.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1124/20.05.2013 г./,/вх. № И1124/16.04.13г./
2.34.„КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1125/20.05.2013 г./,/вх. № И1125/16.04.13г./
2.35.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-1126/20.05.2013 г./,/вх. № И1126/16.04.13г./
Раздел шести - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„Е.Г.-СИМИТЛИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-480/16.05.2013 г./,/вх. № И480/06.03.13г./
1.2.„В ИСИЕ И”ЕООД, гр. София /изх. № П-639/17.05.2013 г./,/вх. № И-639/11.03.13г./
1.3.„Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД”ООД, гр. София /изх. № П-640/17.05.2013 г./,/вх. № И640/11.03.13г./
1.4.„Е.Г.-КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-642/17.05.2013 г./,/вх. № И642/11.03.13г./
1.5.„СИЙ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-816/16.05.2013 г./,/вх. № И-816/12.03.13г./
1.6.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-949/17.05.2013 г./,/вх. № И949/29.03.13г./
1.7. „ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-950/20.05.2013 г./,/вх. № И950/29.03.13г./
1.8.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-951/20.05.2013 г./,/вх. № И951/29.03.13г./
1.9.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-959/20.05.2013 г./,/вх. № И959/01.04.13г./
1.10.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-964/17.05.2013 г./,/вх. № И964/01.04.13г./
1.11.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-971/20.05.2013 г./,/вх. № И-971/02.04.13г./
1.12. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”ООД, гр. София /изх. № П-993/20.05.2013 г./,/вх. № И993/04.04.13г./
1.13.„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”ООД, гр. София /изх. № П-994/20.05.2013 г./,/вх. № И994/04.04.13г./
1.14.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1011/20.05.2013 г./,/вх. № И-1011/08.04.13г./
1.15.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1012/20.05.2013 г./,/вх. № И-1012/08.04.13г./
1.16.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1027/17.05.2013 г./,/вх. № И1027/09.04.13г./
1.17.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1028/17.05.2013 г./,/вх. № И1028/09.04.13г./
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1.18.„Д И Д”, гр. Враца /изх. № П-1081/15.05.2013 г./,/вх. № И-1081/12.04.13г./
1.19.„Д И Д”, гр. Враца /изх. № П-1082/15.05.2013 г./,/вх. № И-1082/12.04.13г./
1.20.ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-1119/20.05.2013 г./,/вх. №
И-1119/16.04.13г./
1.21.„ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1140/20.05.2013 г./,/вх. № И1140/17.04.13г./
1.22.ЕТ„МОРАМЕКС –ТОМА МАРЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-1141/20.05.2013 г./,/вх.
№ И-1141/17.04.13г./
1.23.„ЕКО КАРИ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-1142/20.05.2013 г./,/вх. № И1142/17.04.13г./
1.24.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1150/20.05.2013 г./,/вх. № И1150/17.04.13г./
1.25.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1172/16.05.2013 г./,/вх. № И1172/18.04.13г./
1.26.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1173/16.05.2013 г./,/вх. № И1173/18.04.13г./
1.27.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1176/20.05.2013 г./,/вх. № И1176/18.04.13г./
1.28.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1177/20.05.2013 г./,/вх. № И1177/18.04.13г./
1.29.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1178/20.05.2013 г./,/вх. № И1178/18.04.13г./
1.30.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1179/20.05.2013 г./,/вх. № И1179/18.04.13г./
1.31.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-1188/20.05.2013 г./,/вх. № И-1188/19.04.13г./
1.32.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1193/16.05.2013 г./,/вх. № И-1193/19.04.13г./
1.33.ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-1194/16.05.2013 г./,/вх. № И1194/19.04.13г./
1.34.ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-1195/16.05.2013 г./,/вх. № И1195/19.04.13г./
1.35.„МЕГА ШАНС ГРУП – град ЗАВЕТ”ЕООД, гр. Завет /изх. № П-1196/16.05.2013
г./,/вх. № И-1196/19.04.13г./
1.36.СД”ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П1197/16.05.2013 г./,/вх. № И-1197/19.04.13г./
1.37.СД”ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П1198/16.05.2013 г./,/вх. № И-1198/19.04.13г./
1.38.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1199/20.05.2013 г./,/вх. № И-1199/19.04.13г./
1.39.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1200/20.05.2013 г./,/вх. № И-1200/19.04.13г./
1.40.„МОТ-70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-1210/17.05.2013 г./,/вх. № И-1210/23.04.13г./
1.41. „ЦЕЗАР”ООД, гр. Плевен /изх. № П-1211/20.05.2013 г./,/вх. № И-1211/23.04.13г./
1.42.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-1212/17.05.2013 г./,/вх. № И1212/23.04.13г./
1.43.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-1226/17.05.2013 г./,/вх. №
И-1226/23.04.13г./
1.44.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-1227/20.05.2013 г./,/вх. №
И-1227/23.04.13г./
1.45.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-1228/17.05.2013 г./,/вх. №
И-1228/23.04.13г./
1.46.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-1229/17.05.2013 г./,/вх. №
И-1229/23.04.13г./
1.47.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-1230/17.05.2013 г./,/вх. №
И-1230/23.04.13г./
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1.48.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-1231/17.05.2013 г./,/вх. №
И-1231/23.04.13г./
По раздел първи – Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-1037/17.05.2013 г./,/вх. №
И-1037/09.04.13г./
На 09.04.2013 г. с вх. № И-1037 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 „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ
КАЗИНО” ООД, 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-283/08.03.2013 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 ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал.
1 - 4 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов”, № 14, ЕИК: 200433128, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев – управител, и Георги Делчев Георгиев – управител, заедно и
поотделно, изразяваща се в промяна в управлението на дружеството /На 01.04.2013 г.
като управител е вписан Благослав Пламенов Благоев, а Марин Кръстев Карагьозов е
заличен като управител/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„Е.Г.-СИМИТЛИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1143/16.05.2013 г./,/вх. № И1143/17.04.13г./
На 17.04.2013 г. с вх. № И-1143 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от „Е.Г. СИМИТЛИ” ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписанr 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-2259/08.11.2012 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
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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 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 промяна в издаден лиценз на
„Е.Г. - СИМИТЛИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131452435, представлявано от Людмил
Иванов Мицин - управител, изразяваща се в промяна на адреса на управление на
дружеството /на 08.04.2013 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2. За производство и разпространение:
2.1.„МЕГАЕЛИТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1036/17.05.2013 г./,/вх. № И1036/09.04.13г./
На 09.04.2013 г. с вх. № И-1036 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 „МЕГАЕЛИТ”
ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в дадено разрешение за
производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри.
Искането е за вписване на промяна в обстоятелствата в дадено Разрешение
за производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри № И404/01.04.2011 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 ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 37, ал.
1 - 4 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„МЕГАЕЛИТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 131219801, представлявано от
Благослав Пламенов Благоев - управител, изразяваща се в промяна в управлението на
дружеството /На 28.03.2013 г. като управител е вписан Благослав Пламенов Благоев, а
Марин Кръстев Карагьозов е заличен като управител/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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Раздел втори - Разглеждане на писмени искания за одобряване на вписани
промени, изразяващи се в промяна на едноличния собственик на капитала на
дружествата:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„Е.Г.-СИМИТЛИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-903/16.05.2013 г./,/вх. № И903/21.03.13г./
На 21.03.2013 г. с вх. № И-903 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. СИМИТЛИ” ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписана в Търговския
регистър /по издадено на организатора Удостоверение за издаден лиценз № И2259/08.11.2012 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 - 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 вписаната промяна в Търговския регистър на „Е.Г. СИМИТЛИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131452435, представлявано от Людмил 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„В ИСИЕ И”ЕООД, гр. София /изх. № П-989/17.05.2013 г./,/вх. № И989/03.04.13г./
На 03.04.2013 г. с вх. № И-989 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 „В ИСИЕ И”
ЕООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписана в Търговския регистър /по
издадени на организатора Удостоверения за издаден лиценз № И-2256/08.11.2012 г. и №
И-2518/11.01.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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.
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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 вписаната промяна в Търговския регистър на „В ИСИЕ
И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, изразяваща се в промяна в едноличния собственик на капитала на
дружеството /на 25.03.2013 г. като едноличен собственик на капитала е вписано „ГОЛД
ГЕЙМИНГ” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел трети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за нови
обекти:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„НАБА ЙИСТГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-1048/18.05.2013 г./,/вх. № И1048/10.04.13г./
На 10.04.2013 г. с вх. № И-1048 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр.
Варна, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: к.к. „Албена”, общ. Балчик, обл. Добрич,
хотел „Добруджа”.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-203/17.04.2013 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
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 „НАБА ЙИСТГРУП” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Дебър” № 55, ЕИК: 813214873,
представлявано от Недялка Георгиева Балачева - управител, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок до 01.11.2017 г. в игрална зала с адрес: к.к. „Албена”,
общ. Балчик, обл. Добрич, хотел „Добруджа”.
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В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 32 /тридесет и
два/ броя игрални автомата с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на „НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна, за игралната
зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 2 /два/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP080214-101, която
ще отчислява 2.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 11 броя игрални
автомата;
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен № 09743, която
ще отчислява 1.9 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 броя игрални
автомата;
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационе
н номер

1.

BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1

„Казино Технологии” АД

JP080214-101

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

09743

2.

Удостоверение
Процент на
за одобрен тип
отчисления
ДП
052
2.0
011

1.9

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н Б.Б.,
пълномощник.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-1065/18.05.2013
г./,/вх. № И-1065/11.04.13г./
На 11.04.2013 г. с вх. № И-1065 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от ЕТ “СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар
Калоян” № 22 А.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ЗХ и Заповед № З-244/17.05.2013 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.
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Г-н Панов като наблюдаващ член на ДКХ заяви, че проверката и
проучването по подадените с искането документи е извършена в законоустановените
срокове и не са констатирани нарушения на законодателството, уреждащо хазартната
дейност, както и че са спазени новите изисквания за издаване на лиценз по ЗХ и че
документите отговарят на изискванията на Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
На основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ искателят е доказал предварително
направени инвестиции в игралната зала в размер надвишаващ 100 000 лв. и средства за
организиране на играта в размер не по-малък от 200 000 лв. Предвид това не е
необходимо ДКХ да посочва крайна дата за представяне на доказателства за направени
инвестиции. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта,
председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа
направеното искане и да вземе решение, с което:
І. ДКХ да издаде лиценз на ЕТ “СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ”, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ЕИК:
812094175, представляван от Жечо Иванов Маринов /физическо лице - търговец/, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 А.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 25 /двадесет и
пет/ броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на ЕТ “СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – Жечо Маринов”, гр. Бургас:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни
образци за счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 6 /шест/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS 05275,
която ще отчислява 1,9 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 8 /осем/
броя игрални автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 100201-103,
която ще отчислява 1,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 /три/
броя игрални автомата;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP060913-005,
която ще отчислява 2,0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 8 /осем
/ броя игрални автомата;
- тип ST-JPD, версия 1.01, с идентификационен № ДП 0473, която ще
отчислява 0,86 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 24 /двадесет и
четири/ броя игрални автомата;
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, с идентификационен № 07526,
която ще отчислява 1,5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/
броя игрални автомата;
- DGP-Jewel Jackpots, версия 1.00, с идентификационен № ДП 0385,
която ще отчислява 1,5 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 /два/
броя игрални автомата;
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
ST-JPD, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
DGP-Jewel Jackpots, 1.00

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 05275

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

JP100201-103
JP060913-005
ДП 0473
07526
ДП 0385

Уд-ние за
Процент на
одобрен тип
отчисления
ДП
022
1.9
003
052
061
011
073

1.0
2.0
0.86
1.5
1.5

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н М.Т.,
пълномощник.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел четвърти - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1.„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-956/20.05.2013
г./,/вх. № И-956/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-956 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 32 от
Закона за хазарта е подадено писмено искане от „КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ”
ЕООД, гр. Бургас, за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване за срок от 5 (пет) години.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ е
извършена проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
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. 6 от ЗХ искателят е доказал предварително
направени инвестиции в размер не по-малък от 600 000 лв. Предвид това не е
необходимо ДКХ да посочва крайна дата за представяне на доказателства за направени
инвестиции. Внесена е дължимата държавна такса, поради което и на основание чл. 33,
ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 6 от Закона за хазарта председателят на
ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да
вземе решение, с което:
ДКХ да издаде лиценз за срок от 5 /пет/ години на „КАЗИНО ИГРИ И
ИНОВАЦИИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 112, вх. 1, ет. 6, ап. 19, ЕИК: 147144364, представлявано от Биляна Атанасова
Арабаджиева – Тотева - управител, за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н М. Т.,
пълномощник.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ЕС ВИ ЕС”АД, гр. София /изх. № П-885/20.05.2013 г./,/вх. № И-885/20.03.13г./
На 20.03.2013 г. с вх. № И-885 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1- 3 от Закона за хазарта от Закона за хазарта е подадено писмено искане
от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, за увеличаване със 7 /седем/ броя игрални маси, 24
/двадесет и четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум” (Рlatinum
Сasino).
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-1983/03.10.2012 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 ЗХ 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 и чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ЕС ВИ ЕС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от
Сава Стоянов Чоролеев – изпълнителен директор и Красимир Веселинов Токушев –
прокурист, изразяващи се в увеличаване със 7 /седем/ броя игрални маси и 24 /двадесет
и четири/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - изток”,
УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум” (Рlatinum Сasino).
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 15
(петнадесет) броя игрални маси и 69 (шестдесет и девет) броя игрални автомати със 74
(седемдесет и четири) броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино,
включващи следните промени:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link Oxygen, тип Cash Fever, с идентификационен №
3000007545.
2. След промените в игралното казино ще функционират следните
системи за формиране на премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

“Казино Технологии” АД
“Казино Технологии” АД

JP 110411-001
JP 110411-003

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003
052

Процент на
отчисления
1,0
2,0
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3.

Atronic Progressive Link Oxygen, тип Cash Fever

Atronic International GmbH

3000007545

084

1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-925/15.05.2013 г./,/вх. № И925/26.03.13г./
На 26.03.2013 г. с вх. № И-925 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 „АНГЛОБОЛКАН” ООД, гр. София, за подмянa на 4 /четири/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, район „Средец”, пл.
„Света Неделя” № 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-130/28.02.2013 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 ЗХ 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 и чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага
на Държавната комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение,
с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан
Ерюлген - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрално казино с адрес: гр. София, район „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, хотел
„ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 9 /девет/
броя игрални маси и 59 /петдесет и девет/ броя игрални автомати с 66 /шестдесет и
шест/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следната промяна:
1. Промяна на броя взаимно свързани игрални автомати към система за
формиране на премия джакпот:
1.1.Mystery Jackpot, тип PR-08, с идентификационен № PR-08 11187900 - /от
12 на 22/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.3.„ЛАРИС-ВЕГА”ООД, гр. София /изх. № П-975/20.05.2013 г./,/вх. № И975/02.04.13г./
На 02.04.2013 г. с вх. № И-975, 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 „ЛАРИС ВЕГА” ООД, гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33,
интерхотел „Черно море”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-89/15.02.2013 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 ЗХ 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 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:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ЛАРИС - ВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков - прокурист, изразяващи се в
подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна,
бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 7 (седем)
броя игрални маси и 106 /сто и шест/ броя игрални автомата със 113 /сто и тринадесет/
броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ЛАРИС - ВЕГА” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Промени в стойностите на наградите при бонус игри.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
09758.
3. Актуализиране на списъците с игрални автомати, свързани към системи
за формиране на премия джакпот.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4..„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1122/20.05.2013 г./,/вх. № И1122/16.04.13г./
На 16.04.2013 г. с вх. № И-1122 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 „УИН СИТИ”
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ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино с адрес: м. „Капсиди” № 22, землището на с.
Чучулигово, община Петрич, казино „EFBET”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-676/04.04.2013 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 ЗХ 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 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:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения
лиценз на „УИН СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров - управител и Георги Николов Филчев - управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: м.
„Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, казино „EFBET”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 9 /девет/
броя игрални маси и 176 /сто седемдесет и шест/ броя игрални автомата със 183 /сто
осемдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип CRYSTAL Net, идентификационен номер 0002, сървър
YLCN009060.
2. Промени в бонус игри:
- бонификация „CHANGE POINT”;
- бонификация „Нов клиент”;
- голяма бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1123/20.05.2013 г./,/вх. № И1123/16.04.13г./
На 16.04.2013 г. с вх. № И-1123 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 „СИТИ
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КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата,
увеличаване с 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” № 42, казино
„EFBET”.
Искането е за вписване на промени в издаденото на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-508/03.04.2013 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 ЗХ 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 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:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
увеличаване с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Княз Александър І” № 42, казино „EFBET”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 11
/единадесет/ броя игрални маси и 107 /сто и седем/ броя игрални автомата със 119 /сто и
деветнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
-

тип

CRYSTAL

Net,

идентификационен

номер

0001,

сървър

YLCN009055.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
-

тип

CRYSTAL

Net,

идентификационен

номер

0001,

сървър

YLCN009055.
3. Промени в бонус игри:
- бонификация „Нов клиент”;
- голяма бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.6.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-1171/20.05.2013 г./,/вх.
№ И-1171/18.04.13г./
На 18.04.2013 г. с вх. № И-1171 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за увеличаване с 20 /двадесет/ броя игрални
автомати с 27 /двадесет и седем/ броя игрални места, подмяна на 14 броя игрални маси,
подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални автомати, намаляване с 4 /четири/ броя
игрални маси и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес в игрално казино
с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-1982/11.10.2012 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 ЗХ 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 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
„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Слатина”, ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК:
175072185, представлявано от Владимир Господинов Филипов, изразяващи се в
увеличаване с 20 /двадесет/ броя игрални автомати с 27 /двадесет и седем/ броя игрални
места, подмяна на 14 броя игрални маси, подмяна на 19 /деветнадесет/ броя игрални
автомати и намаляване с 4 /четири/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр.
Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 24 /двадесет
и четири/ броя игрални маси и 100 /сто/ броя игрални автомати със 107 /сто и седем/
броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Инсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на премия джакпот:
1.1. тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP120608-007.
1.2. Atronic Progressive Link, тип CASH FEVER, с идентификационен №
3000009071.
2. Подмяна на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
2.1. Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 05314 ще бъде подменена със
система тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP061215-019.
3. След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 020417-021

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003

„Казино Технологии” АД

JP061215-019

003

2.

BGJP 20.11, 1.01

Процент
на отчисл.
1.0
1.0
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3.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

JP120608-007

052

2,0

4.

Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever

Atronic International GmbH

3000009071

084

1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-556/17.05.2013 г./,/вх. №
И-556/07.03.13г./
На 07.03.2013 г. с вх. № И-556 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 „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ
КАЗИНО” ООД, гр. София, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 35
/тридесет и пет/ 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. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-283/08.03.2013 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 ЗХ 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 основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11,
чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз
на „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Оборище”, ул. „Васил Априлов”, № 14, ЕИК: 200433128, представлявано заедно
и поотделно от Благослав Пламенов Благоев и Георги Делчев Георгиев – управители,
изразяваща се в увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 35 /тридесет и пет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 53 /петдесет и
три/ броя игрални автомати с 94 /деветдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, гр. София,
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.2.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-838/16.05.2013 г./,/вх. № И838/14.03.13г./
На 14.03.2013 г. с вх. № И-838 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 „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, Задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност, и Задължителни изисквания за
игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ,
разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол за
игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Освобождение” № 33.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И- 2335/26.11.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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:
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 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Освобождение” № 33.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и
един/ броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP101103-003;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
05402.
ІІІ. ДКХ да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” 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.
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ІV. ДКХ да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София:
Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Обръщаме внимание от необходимостта за съобразяване на дейността
Ви в съответствие с чл. 68 във връзка с § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни
разпоредби от Закона за хазарта.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3.ЕТ„БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас /изх. № П-866/16.05.2013 г./,/вх. № И866/18.03.13г./
На 18.03.2013 г. с вх. № И-866 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 „БАИ –
МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, 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. Бургас, ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2041/03.10.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения
лиценз на ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов
Тотев /физическо лице – търговец/, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл.
65.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и
три/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
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ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- тип DGP – Jewel Jackpots, ver.1.00, идентификационен номер 0306.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип DGP – Jewel Jackpots, ver.1.00, идентификационен номер 0306.
ІІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, 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 ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, 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,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Обръщаме внимание от необходимостта за съобразяване на дейността
Ви в съответствие с чл. 68 във връзка с § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни
разпоредби от Закона за хазарта.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-870/18.05.2013 г./,/вх. № И870/19.03.13г./
На 19.03.2013 г. с вх. № И-870 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 „ОЛИМП 09”
ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличаване с 2 /два/
броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” №
61 А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2488/15.12.2012 г. на ДКХ.
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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 ЗХ 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 „ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано
от Силвия Монева Монева - управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата и увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” №
61 А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 72 /седемдесет
и два/ броя игрални автомата със 79 /седемдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, идентификационен номер
11031299.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
74193;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP100609-005.
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.
3.
4.

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

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

JP 090402-008
07667
CBJS 74193
JP100609-005

003
011
022
052

1.0
1.6
1.7
2.0

Atronic International GmbH

3000004944

084

1.0

11031299

054

1.5

5.
6.

Atronic International GmbH

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.5.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-871/18.05.2013 г./,/вх. № И871/19.03.13г./
На 19.03.2013 г. с вх. № И-871 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 „ОЛИМП 09”
ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ 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. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27 А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2489/15.12.2012 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 ЗХ 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 „ОЛИМП 09” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, пл. „Съединение” № 3, ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано
от Силвия Монева Монева - управител, изразяващи се в подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата и увеличаване с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27 А.
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 „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
08696;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP091104-011;
- Atronic Progressive Link, тип King Kong Cash, идентификационен номер
JP11030926.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6. „КОНТИ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-882/20.05.2013 г./,/вх. № И-882/20.03.13г./
На 20.03.2013 г. с вх. № И-882 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 „КОНТИ” ЕООД,
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гр. Русе за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул. “България” № 83.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2469/15.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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 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 “КОНТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. “Муткурова”
№2, ЕИК: 117600417, представлявано от Георги Минков Демирев – управител,
изразяващи се в увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул. “България” № 83.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 12 /дванадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7.„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана /изх. № П-907/17.05.2013 г./,/вх. № И-907/22.03.13г./
На 22.03.2013 г. с вх. № И-907 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 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. Берковица, област Монтана, ул.
„Николаевска” № 15.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-225/06.03.2013 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 ЗХ 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 промяна в издадения лиценз
на „ДЕБИТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Княз
Александър Батенберг” № 53, ЕИК: 111530638, представлявано от Иванка Тодорова
Стаменова - управител и Детелин Борисов Стаменов - управител, заедно и поотделно,
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изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Берковица, област Монтана, ул. „Николаевска” № 15.
След промените в игралната зала ще бъдат 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 подмяна на игрален автомат, свързан към системи
за формиране на премия джакпот:
- тип ST-JPD, версия 1.01, идентификационен номер 0338;
- EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 05101.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8.„КАЗИНО ПЕРЛА-3”ООД, гр. София /изх. № П-913/18.05.2013 г./,/вх. № И913/22.03.13г./
На 22.03.2013 г. с вх. № И-913, 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
ПЕРЛА - 3” ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата,
намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и
утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” №
58, вх. 3, ет. 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-105/26.02.2013 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 ЗХ 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 ПЕРЛА - 3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата и намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 43 /четиридесет
и три/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, гр. София,
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:
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- тип Classic Blend Jackpot System /CBJS/, идентификационен номер CBJS
80483.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-916/20.05.2013 г./,/вх. № И916/25.03.13г./
На 25.03.2013 г. с вх. № И-916 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 „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, 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. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2622/02.01.2013 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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 „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 за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
увеличаване с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/
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 следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани в система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 090119-007.
2. Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 090119-007.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.10.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-918/20.05.2013 г./,/вх. № И918/26.03.13г./
На 26.03.2013 г. с вх. № И-918 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 1” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-265/05.03.2013 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 ЗХ 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:
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. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 69 /шестдесет и
девет/ броя игрални автомата с 87 /осемдесет и седем/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-919/17.05.2013 г./,/вх. № И919/26.03.13г./
На 26.03.2013 г. с вх. № И-919 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” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-264/05.03.2013 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 ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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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. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.12. „ИНФИНИТИ”ООД, гр. София /изх. № П-926/20.05.2013 г./,/вх. № И926/26.03.13г./
На 26.03.2013 г. с вх. № И-926 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
„ИНФИНИТИ” ООД, гр. София, за подмяна на 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: с. Казичене, район
„Панчарево”, Столична община, ул. „Цар Борис ІІІ” № 68, ет. 2.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора 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 ЗХ 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 „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,
изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с.
Казичене, район „Панчарево”, Столична община, ул. „Цар Борис ІІІ” № 68, ет. 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 19
/деветнадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ИНФИНИТИ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- система Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер
CBJS 70357 ще бъде подменена със система тип Vega Jackpot System, тип EGT-JS22,
идентификационен номер 86527.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№
1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

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

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

JP080224-086
JP101013-004
86527

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052
099

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13.„ЩЕРЕВ ТУР”АД, гр. Карлово /изх. № П-930/15.05.2013 г./,/вх. № И930/27.03.13г./
На 27.03.2013 г. с вх. № И-930 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 „ЩЕРЕВ ТУР”
АД, гр. Карлово, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, пл. „20 – ти юли”
№ 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-277/15.03.2013 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 ЗХ 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 „ЩЕРЕВ ТУР” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, област
Пловдив, пл. „20 – ти юли” № 1, ЕИК: 115008302, представлявано от Стилияна Щерева
Щерева, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, област Пловдив, пл. „20 – ти юли” № 1.
След промяната в игралната зала ще бъдат експлоатирани 10 /десет/ броя
игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места.
II. 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:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
1.1. JOPPY, тип Multi Jackpot System, с идентификационен № JP-MS092.
Обръщаме внимание от необходимостта за съобразяване на дейността Ви в
съответствие с чл. 68 във връзка с § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби
от Закона за хазарта.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по

29

Процент на
отчисление
1,0
4,5
1,5

искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14.„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-931/16.05.2013 г./,/вх. № И-931/27.03.13г./
На 27.03.2013 г. с вх. № И-931 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 „М.М.Г.” ООД, гр.
София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 33.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-134/26.02.2013 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 ЗХ 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 „М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул.
„Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил Петров Георгиев
– управител, изразяващи се в подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 33.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет и
шест/ броя игрални автомата с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „М.М.Г.” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, включващи
следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
1.1. Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № CBJS
03493;
1.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 060728-047;
1.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 050322-008.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15. „УИН БЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-932/20.05.2013 г./,/вх. № И-932/27.03.13г./
На 27.03.2013 г. с вх. № И-932 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 „УИН БЕТ” ООД,
гр. София, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
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промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-144/26.02.2013 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 ЗХ 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 „УИН БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 131527592, представлявано от Христо
Георгиев Вулев – управител, изразяващи се в подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, х-л „Бургас”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 42
/четиридесет и два/ броя игрални автомата с 49 /четиридесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „УИН БЕТ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи подмяна на игрални автомати, свързани към
система за формиране на премия джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS),
идентификационен № CBJS 70002.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16.„ЖОКЕР-1999”, гр. Сливен /изх. № П-935/15.05.2013 г./,/вх. № И-935/27.03.13г./
На 27.03.2013 г. с вх. № И-935 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 „ЖОКЕР-1999”
ООД, гр. Сливен, за увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 35 /тридесет и пет/
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. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-471/25.03.2013 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 ЗХ 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
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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 „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, изразяващи се в увеличаване с 1 /един/ брой игрален автомат с 35
/тридесет и пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С.
Раковски” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 24 /двадесет и
четири/ броя игрални автомата с 65 /шестдесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи нови бонус игри.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17. „ТРАКИЙСКИ ИМОТИ 2006”ЕООД, гр. Казанлък /изх. № П-936/20.05.2013
г./,/вх. № И-936/28.03.13г./
На 28.03.2013 г. с вх. № И-936 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 „ТРАКИЙСКИ
ИМОТИ 2006” ЕООД, гр. Казанлък, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата,
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. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2399/31.01.2013 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 ЗХ 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 „ТРАКИЙСКИ ИМОТИ 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Казанлък, област Стара Загора, ул. „Сливница” № 6, ет. 2, ЕИК: 123741194,
представлявано от Десислава Йоанова Вълканова – Гочева - управител, изразяващи се в
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 24 /двадесет и
четири/ броя игрални автомата с 29 /двадесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ТРАКИЙСКИ ИМОТИ 2006” ЕООД, гр. Казанлък,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот
Atronic Progressive Link тип Cashline, идентификационен № 430203214.
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2. Подмяна на игрални автомати и промяна на броя игрални автомати,
свързани към система за формиране на премия джакпот тип BGJP 60-04, версия
Fusion, идентификационен № JP080310-034.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Atronic Progressive Link тип
Cashline

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

JP 040924-026
JP 080310-033
JP 080310-034

003
003
052

1.0
1.0
2.0

Atronic International GmbH

430203214

071

1.0

4.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18.„ЗИТА ПАРТНЕРС”ООД, гр. Бургас /изх. № П-937/20.05.2013 г./,/вх. № И937/28.03.13г./
На 28.03.2013 г. с вх. № И-937 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 „ЗИТА
ПАРТНЕРС” ООД, гр. Бургас, 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. Созопол, област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел
„ВИЛА ЛИСТ”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2327/28.12.2012 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 ЗХ 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 „ЗИТА ПАРТНЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.
„Петко Каравелов” № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 147137327, представлявано от Таквор Тиоп
Закарян - управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, в
игрална зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА
ЛИСТ”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/
броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места=
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ІІ. ДКХ да утвърди на „ЗИТА ПАРТНЕРС” ООД, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премия джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT-JS22, идентификационен номер 83213.
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни
образци за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с
приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19.„ИЗПАУ-2008”ЕООД, гр. Любимец /изх. № П-942/15.05.2013 г./,/вх. № И942/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-942 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 „ИЗПАУ - 2008”
ЕООД, гр. Любимец, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: с. Йерусалимово, община Любимец, област
Хасково, ПИ № 000473, местност „Кереч дере”, край АМ „Марица” - 88+970 ляво.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2536/27.12.2012 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 ЗХ 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 „ИЗПАУ - 2008” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Любимец,
област Хасково, ул. „Църковна” № 22, ЕИК: 200123364, представлявано от Христо
Димитров Чорлов – управител, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: с. Йерусалимово, община Любимец, област Хасково, ПИ
№ 000473, местност „Кереч дере”, край АМ „Марица” - 88+970 ляво.
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След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 10 /десет/
броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ИЗПАУ - 2008” ЕООД, гр. Любимец,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен № 84075.
2. След промяната в игралната зала ще функционира следната система за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.

EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

80601

011

1.7

Обръщаме внимание от необходимостта за съобразяване на дейността
Ви в съответствие с чл. 68 във връзка с § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни
разпоредби от Закона за хазарта.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20. „БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-943/20.05.2013 г./,/вх. № И-943/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-943 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11,
чл. 32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ”
АД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени
в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност и Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на
вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на
помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Витоша” № 121.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2593/22.01.2013 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 ЗХ 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 промяна в издадения
лиценз на „БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от
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Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, изразяваща се в подмяна на 3 /три/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани с 47
/четиридесет и седем/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, промени в:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1.1. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 130321-033.
1.2. Промяна на броя взаимно свързани игрални автомати към система за
формиране на премия джакпот:
1.2.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идент. № JP 080218-020 - /от 13 на 10/.
1.3. Нова бонус игра:
1.3.1. Специална бонус промоция „Цифромания”, регламентирана в чл. 39;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. В игралната зала са в експлоатация 5 /пет/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

JP080218-020
JP081103-054
JP 130321-033
CBJS 03789
JP101101-004

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
003
022
052

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.9
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21.„УИН БЕТ-3”ООД, гр. София /изх. № П-944/20.05.2013 г./,/вх. № И944/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-944 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 БЕТ3” ООД, гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата, увеличаване с 2
/два/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
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с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски
комплекс „Ален Мак”, гр. Благоевград).
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И- 138/26.02.2013 г. на ДКХ.
На 09.04.2013 г. с вх. № И-944 в ДКХ е постъпила молба от „УИН БЕТ-3”
ООД, гр. София относно отказ от разглеждане на подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата.
В изпълнение на задълженията по 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 „УИН БЕТ-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201695756, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата и увеличаване с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, бул. „Св. Св. Методий” № 1 (ниско тяло на хотелски комплекс „Ален
Мак”, гр. Благоевград).
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 33 /тридесет и
три/ броя игрални автомата с 48 /четиридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „УИН БЕТ-3” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включваща следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот CAT 4 CASH, тип EGT-JS31, идентификационен № 83757.
2. Актуализиране на списъците с игрални автомати, свързани към системи
за формиране на премия джакпот.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-945/15.05.2013 г./,/вх. № И945/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-945 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 „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, 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. Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-137/26.02.2013 г. на ДКХ.
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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 ЗХ 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 „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, изразяващи се в подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата
и увеличаване с 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Руски” № 20 А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 46 /четиридесет
и шест/ броя игрални автомата с 58 /петдесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи подмяна на игрални автомати, свързани към
системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 070813-021;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
70006;
- тип BGJP 30-04, версия 1.01, идентификационен № JP100420-101.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23.„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-946/15.05.2013 г./,/вх. № И-946/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-946 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 „М.М.Г.” ООД, гр.
София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх
Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-107/06.02.2013 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 ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения
лиценз на „М.М.Г.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106028185, представлявано от Данаил
Петров Георгиев – управител, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх
Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет
и шест/ броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „М.М.Г.” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, включващи подмяна на игрални автомати, свързани
към системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 050322-007;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен №
CBJS 76120;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 100216-102.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24.„ГРАНД КАЗИНО-3”ООД, гр. София /изх. № П-963/17.05.2013 г./,/вх. № И963/01.04.13г./
На 01.04.2013 г. с вх. № И-963 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-3”
ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата за игрална зала с адрес: гр.
Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-100/05.02.2013 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 ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„ГРАНД КАЗИНО-3” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано от Галин Тотьов
Василев – управител, и Георги Николов Филчев - управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 106 /сто и шест/
броя игрални автомата със 118 /сто и осемнадесет/ броя игрални места.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25.ЕТ„АДИ-НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”, гр. Разград /изх. № П-968/17.05.2013 г./,/вх. №
И-968/01.04.13г./
На 01.04.2013 г. с вх. № И-968 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 „АДИ –
НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”, гр. Разград, за 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 за игрална зала с адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”,
Кооперативен пазар.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-2173/03.01.2012 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 ЗХ 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 „АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА” със седалище и адрес на управление: гр. Разград,
бул. „България” № 3, ЕИК: 116573878, представляван от Неделя Кръстева Керчева
/физическо лице-търговец/, изразяващи се в увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”, Кооперативен пазар.
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 ЕТ „АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”, гр. Разград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи промяна на броя игрални автомати, свързани към
системи за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 090212-001.
- тип Magic Coin Jackpot, идентификационен № MCJP 09-014 STCB.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-974/18.05.2013 г./,/вх. № И974/02.04.13г./
На 02.04.2013 г. с вх. № И-974 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
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гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2534/27.12.2012 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 ЗХ 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 „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова - Димитрова – управител, и Борис Димов Петков – прокурист, изразяващи се в
подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Скобелев” № 47.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 77 /седемдесет
и седем/ броя игрални автомата с 84 /осемдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ПОЛО 11” 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
тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № 09740.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 00008.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към системи за формиране на
премия джакпот:
- EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, идентификационен № 00008;
- тип AGTJP, идентификационен № JP 09-07-0023.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

00008

011

1.6

02608

011

1.6

JP 1208-082
JP 090825-100
JP 090825-101
JP 09-07-0023

003
003
003
023

0.7
0.7
0.7
0.35

Atronic International GmbH

3000000686

084

4.0

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

81605

095

4.9

09740

022

1.6

Тип, версия

Производител

EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1
EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
AGT JP
Atronic Progressive Link
Oxygen, Cash Fever
CAT 4 CASH тип EGT- JS31
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

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

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27. „ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-976/20.05.2013 г./,/вх. № И976/02.04.13г./
На 02.04.2013 г. с вх. № И-976 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 „ПОЛО 11” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Надежда”, бул. „Ломско шосе” №
151.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-33/22.02.2013 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 ЗХ 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 „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева
Цекова - Димитрова – управител, и Борис Димов Петков – прокурист, изразяващи се в
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Надежда”, бул. „Ломско шосе” № 151.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 82 /осемдесет и
два/ броя игрални автомата със 101 /сто и един/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
Актуализиране на списъците с игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премия джакпот.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28.„ДИКС ГЕЙМИНГ”ЕООД, гр. Троян /изх. № П-983/20.05.2013 г./,/вх. № И983/03.04.13г./
На 03.04.2013 г. с вх. № И-983 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 „ДИКС
ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Троян, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата,
увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на промени в
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Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 64.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение
№ И-2014/03.01.2012 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 ЗХ 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 „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл.
Ловеч, ул. „Христо Ботев” № 184, ЕИК: 200821967, представлявано от Дочко Петков
Дочев - управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и
увеличаване с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян, обл.
Ловеч, ул. „Васил Левски” № 64.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Троян,
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 BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP091124024 ще бъде подменена със система Vega Jackpot System, тип EGT-JS22,
идентификационен № 87039.
2. Промяна на броя игрални автомати и подмяна на игрални автомати,
свързани към система за формиране на премия джакпот тип BGJP 20.11, версия 1.01,
идентификационен № JP091124-025.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за формиране
на премия джакпот:
№
1.
2.
3.

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

„Казино Технологии” АД

JP091124-023

003

1.0

87039

099

1.0

JP091124-025

052

2.0

Тип, версия

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

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
“Казино Технологии”АД

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-1112/17.05.2013
г./,/вх. № И-1112/15.04.13г./
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На 15.04.2013 г. с вх. № И-1112 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 „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, 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 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. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-273/07.03.2013 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 ЗХ 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 „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Антон
Георгиев Михов и Руди Христов Баков, заедно, изразяващи се в подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” №
68.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 35 /тридесет и
пет/ броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София,
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:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 050704-005.
ІІІ. ДКХ да утвърди на „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, 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 „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София:
Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30.ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-1114/17.05.2013 г./,/вх.
№ И-1114/15.04.13г./
На 15.04.2013 г. с вх. № И-1114 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 „КОЛЬО
НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кубрат, област Разград,
ул. „Цар Освободител” № 10.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора
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 ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз
на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат,
област Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Силвия
Иванова Дакова - прокурист, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Кубрат, област Разград, ул. „Цар Освободител” № 10.
След промяната в игралната зала ще бъдат експлоатирани 10 /десет/ броя
игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на
премия джакпот:
- Mystery Fever Jackpot System тип MFJS-900, идентификационен номер
000011.
Обръщаме внимание от необходимостта за съобразяване на дейността
Ви в съответствие с чл. 68 във връзка с § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни
разпоредби от Закона за хазарта.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2.31.ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат /изх. № П-1115/17.05.2013 г./,/вх.
№ И-1115/15.04.13г./
На 15.04.2013 г. с вх. № И-1115 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 „КОЛЬО
НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Завет, област Разград,
ул. „Хан Крум” № 2.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора
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 ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по
хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз
на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат,
област Разград, ул. „Цар Освободител” № 10, ЕИК: 826000780, представляван от Силвия
Иванова Дакова - прокурист, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Завет, област Разград, ул. „Хан Крум” № 2.
След промяната в игралната зала ще бъдат експлоатирани 12 /дванадесет/
броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
Подмяна на игрален автомат, свързан към система за формиране на
премия джакпот:
- Mystery Fever Jackpot System тип MFJS-900, идентификационен номер
000010.
Обръщаме внимание от необходимостта за съобразяване на дейността
Ви в съотвествие с чл. 68 във връзка с § 7, ал. 2 от Преходните и заключителни
разпоредби от Закона за хазарта.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1121/20.05.2013 г./,/вх. № И1121/16.04.13г./
На 16.04.2013 г. с вх. № И-1121 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 „ЕВРО
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КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, 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. София, район „Лозенец”, бул. „Черни Връх” № 31, в сградата на
„ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2524/27.12.2012 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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
„ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701, представлявано от Георги
Методиев Карабельов - управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни Връх” № 31, в
сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 79 /седемдесет и
девет/ броя игрални автомата с 97 /деветдесет и седем/ броя игрални места=
ІІ. ДКХ да утвърди на „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
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 Gold Club Mystery Progressive Jackpot, идентификационен номер
11471.
2. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип Casino Link System с идентификационен номер 028, сървър №
GB87494T29_6RX1XD2F.
3. Промени в бонус игри:
- бонификация „CHANGE POINT”;
- бонификация „Нов клиент”;
- голяма бонус игра.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

5.
6.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

7.

Casino Link System

Mikohn/Progressive Gaming
International Corporation

Идентификационен
номер
JP 100913-102
CBJS 10440
028, сървър №
GB87494T29_6RX1XD
2F

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
022
051

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.0

ІІІ. ДКХ да утвърди на „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” 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 „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София:
Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33.„СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1124/20.05.2013 г./,/вх. № И1124/16.04.13г./
На 16.04.2013 г. с вх. № И-1124, 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 „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, 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. София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” №
44.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-509/13.05.2013 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 ЗХ и Наредбата за
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, 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 „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов
Тодоров – управител, изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 79 /седемдесет
и девет/ броя игрални автомата с 97 /деветдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип CRYSTAL Net, идентификационен номер 0003, сървър YLCN009051.
2. Промени в бонус игри:
- бонификация „Нов клиент”;
- голяма бонус игра.
ІІІ. ДКХ да утвърди на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” 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 „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София:
Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34.„КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1125/20.05.2013 г./,/вх. № И1125/16.04.13г./
На 16.04.2013 г. с вх. № И-1125, 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
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, Задължителни правила за организацията на работата и
финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
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задължителни образци за счетоводна отчетност, и 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: с. Hегован, район „Нови Искър”, област София, ул.
„Васил Левски” № 28 А.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-108/07.02.2013 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 ЗХ 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 ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно
село”, ул. „Ами Буе” № 1, ет. 3, ап. 9, ЕИК: 200778067, представлявано от Борислав
Павлов Иванов - управител, изразяващи се в подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: с. Hегован, район „Нови Искър”, област София, ул.
„Васил Левски” № 28 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 „КАЗИНО ГРУП” 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 87928.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT – JS22, идентификационен номер 82756.
3. Подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- Vega Jackpot System тип EGT – JS22, идентификационен номер 82756.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

8.
9.
10.

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

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

JP 080307-049
82756
87928

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
099
095

ІІІ. ДКХ да утвърди на „КАЗИНО ГРУП” 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
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Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.5

работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
ІV. ДКХ да утвърди на „КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София:
Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-1126/20.05.2013 г./,/вх. № И1126/16.04.13г./
На 16.04.2013 г. с вх. № И-1126, 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 „ТЕМАКС
КЛУБ” ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промяна в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско Шосе” № 61.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-610/08.05.2013 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 ЗХ 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 „ТЕМАКС КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3, ЕИК: 831038892, представлявано от
Веселин Благовестов Матеев - управител, изразяващи се в подмяна на 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско Шосе” № 61.
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 „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София,
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:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP 050620019.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
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искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел шести - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„Е.Г.-СИМИТЛИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-480/16.05.2013 г./,/вх. № И480/06.03.13г./
На 06.03.2013 г. с вх. № И-480 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 „Е.Г. СИМИТЛИ” 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. Симитли, област Благоевград, ул. „Георги Димитров” № 38 Б.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2259/08.11.2012 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. 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:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„Е.Г. - СИМИТЛИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131452435, представлявано от Людмил
Иванов Мицин - управител, изразяващи се в промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Симитли, област Благоевград, ул. „Георги Димитров” № 38 Б, включващи:
1. Промени в правилата, съобразени с приетите от ДКХ с протокол №
15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идентификационен № 05323
ще бъде подменена със система Vega Jackpot System, тип EGT-JS 22, с
идентификационен № 83113.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Процент на
отчисление

1.

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

„Казино Технологии” АД

JP 070723-021

003

1.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

83113

099

1.9

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

71675

011

1.6

2.
3.
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искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2.„В ИСИЕ И”ЕООД, гр. София /изх. № П-639/17.05.2013 г./,/вх. № И639/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-639 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 „В ИСИЕ И”
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 „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2256/08.11.2012 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. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „В ИСИЕ И” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 130843609,
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, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3.„Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД”ООД, гр. София /изх. № П-640/17.05.2013 г./,/вх. № И640/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-640 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. ДИМИТРОВГРАД” 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. Харманли, област Хасково, бул. „България” № 22 /по дадено
Разрешение № И-701/18.04.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ,
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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
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разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „Е.Г. - ДИМИТРОВГРАД” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, бул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В,
ет. 1, ап. 106, ЕИК: 131049103, представлявано от Георги Делчев Георгиев и Иван
Димитров Стефанов – управители, поотделно, 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” № 22, съобразени с приетите от ДКХ с
протокол № 15/21.11.2012 г. Общи задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4.„Е.Г.-КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-642/17.05.2013 г./,/вх. № И642/11.03.13г./
На 11.03.2013 г. с вх. № И-642 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.КЪРДЖАЛИ” 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. Кърджали, бул. „България” № 31 /по издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-191/08.03.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131416211,
представлявано от Георги Делчев Георгиев и Иван Димитров Стефанов – управители,
заедно и поотделно, промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул. „България” № 31, съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 15/21.11.2012 г.
Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.5.„СИЙ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-816/16.05.2013 г./,/вх. № И816/12.03.13г./
На 12.03.2013 г. с вх. № И-816 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 „СИЙ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати, Задължителни правила
за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри
с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-65/05.02.2013 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 ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл. 38, ал. 1
– 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната
комисия по хазарта да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „СИЙ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно
село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 121586215,
представлявано от Борислав Душков Михайлов – управител и Светлана Ганчева Милева
- управител, поотделно, изразяващи се в промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Оборище” № 13, включващи:
1. Инсталиране на система за формиране на премия джакпот - 1 /един/
брой:
- тип Advansys Progressive Jackpot System - Wide Arеа Controller,
идентификационен номер 574940807.
2. Промяна на процента на отчисленията за система за формиране на
премия джакпот:
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller,
идентификационен номер 574951001.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Advansys Progressive Jackpot System –
Local Controller

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

JP 040531-011
JP 080510-103
05436
05437
05458
05435

003
003
011
011
011
022

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Advansys d.o.o..

574951001

055

1.0
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8.
9.

BGJP 20.11, 1.01
Advansys Progressive Jackpot
System - Wide Arеа Controller

„Казино Технологии” АД

JP 080510-106

003

1.0

Advansys d.o.o.

574940807

056

1.0

ІІ. ДКХ да утвърди на „СИЙ ГЕЙМС” 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.
ІІІ. ДКХ да утвърди на „СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София:
Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-949/17.05.2013 г./,/вх. № И949/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-949 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 - 1” 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, ж.к. „Красно село”,
бл. 208 Б /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-264/05.03.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559,
представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б:
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1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следната промяна:
1.1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за
формиране на премия джакпот тип Classic Blend Jackpot System (CBJS),
идентификационен № CBJS 08659.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.7. „ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-950/20.05.2013 г./,/вх. № И950/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-950 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 - 1” 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, бул. „Андрей
Сахаров” № 74А /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-265/04.03.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559,
представлявано от Галин Тотьов Василев – управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.8.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-951/20.05.2013 г./,/вх. № И951/29.03.13г./
На 29.03.2013 г. с вх. № И-951 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 - 1” 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. Стара Загора, бул. „Цар
Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-920/18.05.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559,
представлявано от Галин Тотьов Василев – управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.9.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-959/20.05.2013 г./,/вх. № И959/01.04.13г./
На 01.04.2013 г. с вх. № И-959 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 - 1” 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, ул. „Днепър” № 1
/по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-101/07.02.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175258559,
представлявано от Галин Тотьов Василев – управител, представените за игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 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
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.10.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-964/17.05.2013 г./,/вх. № И964/01.04.13г./
На 01.04.2013 г. с вх. № И-964 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, 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. Плевен, пл. „Свобода” № 6
/по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-263/05.03.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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, представените за игрална зала с
адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6:
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1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи подмяна на игрални автомати, свързани към
системи за формиране на премия джакпот:
- тип Casino Link System, идентификационен № 027;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № 08661.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.11.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-971/20.05.2013 г./,/вх. № И971/02.04.13г./
На 02.04.2013 г. с вх. № И-971 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 „ПОЛО 11”
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.
Перник, ул. „Търговска” № 25.
В изпълнение на задълженията по 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул.
„Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета Георгиева Цекова
- Димитрова - управител и Борис Димов Петков – прокурист, изразяващи се в промени в
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 25, включващи промяна
в бонус игра седмична премия „ИЗБЕРИ НАГРАДА”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.12. „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”ООД, гр. София /изх. № П-993/20.05.2013 г./,/вх. № И993/04.04.13г./
На 04.04.2013 г. с вх. № И-993 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” 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: гр. Средец, област Бургас, пл. „България”
№ 4 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-95 /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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32,
ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител,
представените за игрална зала с адрес: гр. Средец, област Бургас, пл. „България” № 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.13.„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”ООД, гр. София /изх. № П-994/20.05.2013 г./,/вх. № И994/04.04.13г./
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На 04.04.2013 г. с вх. № И-994 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 „СИМПЛИ
ПЪРФЕКТ” 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: гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл. 23 юг /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-600/02.04.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап. 32,
ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян Стефанов Стефанов – управител,
представените за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл. 23 - юг,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.14.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1011/20.05.2013 г./,/вх. № И1011/08.04.13г./
На 08.04.2013 г. с вх. № И-1011 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
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площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за
контрол в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33 / по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2587 / 28.12.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 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.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.15.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1012/20.05.2013 г./,/вх. № И1012/08.04.13г./
На 08.04.2013 г. с вх. № И-1012 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 „Илинден”, местност „Разсадника Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ ІV-388 в кв. 13/по дадено Разрешение
№ И-592 / 30.03.2012 г. на ДКХ/.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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 „Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски
манастир” № 11, УПИ ІV-388 в кв. 13, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.16.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1027/17.05.2013 г./,/вх. № И1027/09.04.13г./
На 09.04.2013 г. с вх. № И-1027 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 „НАЦИОНАЛ
ГРУП” 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: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-137/26.02.2013 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

65

подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК:
816114846, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, представените за
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.17.„НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1028/17.05.2013 г./,/вх. № И1028/09.04.13г./
На 09.04.2013 г. с вх. № И-1028 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
„НАЦИОНАЛ ГРУП” 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: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов”
№ 98 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-136/26.02.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на
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управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК:
816114846, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, представените за
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.18.„Д И Д”, гр. Враца /изх. № П-1081/15.05.2013 г./,/вх. № И-1081/12.04.13г./
На 12.04.2013 г. с вх. № И-1081 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 „Д И Д” ООД,
гр. Враца, 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. Мездра, област Враца, ул. „Христо Ботев” № 43, жилищен блок
„Химик-2” - партер /по дадено Разрешение № И-1697/31.10.2011 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „Д И Д” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25, ЕИК: 106032597, представлявано от Цветан Стоянов
Гьонов - управител, представените за игрална зала с адрес: гр. Мездра, област Враца, ул.
„Христо Ботев” № 43, жилищен блок „Химик-2” - 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
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.19.„Д И Д”, гр. Враца /изх. № П-1082/15.05.2013 г./,/вх. № И-1082/12.04.13г./
На 12.04.2013 г. с вх. № И-1082 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 „Д И Д” ООД,
гр. Враца, 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. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25 /по дадено Разрешение № И1481/09.09.2011 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.
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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „Д И Д” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Враца, ж.к. „Дъбника”, Супер № 25, ЕИК: 106032597, представлявано от Цветан
Стоянов Гьонов - управител, представените за игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к.
„Дъбника”, супер № 25, 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,
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.20.ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-1119/20.05.2013 г./,/вх.
№ И-1119/16.04.13г./
На 16.04.2013 г. с вх. № И-1119 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 „ПОЛИНА
ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич, за утвърждаване на промени в Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун” № 5 /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-869/17.05.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди 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/,
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул.
„Солун” № 5, изразяващи се в:
Нови бонус игри:
- седмична бонус игра;
- месечна бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.21.„ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1140/20.05.2013 г./,/вх. № И1140/17.04.13г./
На 17.04.2013 г. с вх. № И-1140 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 „ОСКАР БЕТ”
ООД, 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,
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минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил
Николаев” № 74-76 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2341/30.04.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ОСКАР БЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Генерал Данаил Николаев” № 74,
ЕИК: 201969940, представлявано от Костадин Михайлов Корадов – управител,
представените за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев” №
74-76, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.22.ЕТ„МОРАМЕКС –ТОМА МАРЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-1141/20.05.2013
г./,/вх. № И-1141/17.04.13г./
На 17.04.2013 г. с вх. № И-1141 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
„МОРАМЕКС – ТОМА МАРЧЕВ”, 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. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, хотел „Ростов” /по дадено Разрешение № И487/02.04.2012 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ „МОРАМЕКС – ТОМА МАРЧЕВ” със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”, ул. „Кронщад” № 28А, ЕИК: 115069697,
представляван от Тома Георгиев Марчев /физическо лице – търговец/, представените за
игрална зала с адрес: гр. Куклен, област Пловдив, ул. „Славянска” № 22, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.23.„ЕКО КАРИ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-1142/20.05.2013 г./,/вх. № И1142/17.04.13г./
На 17.04.2013 г. с вх. № И-1142 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от „ЕКО КАРИ”
ЕООД, гр. Ботевград, за утвърждаване на промени в Задължителни 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. Етрополе, Софийска област, ул.
„Георги Бенковски” № 2 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1978/02.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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
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разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ЕКО КАРИ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Ботевград, Софийска област, ул. „Ал. Стамболийски” № 48, ЕИК:
175346800, представлявано от Цветан Петьов Иванов - управител, представените за
игрална зала с адрес: гр. Етрополе, Софийска област, ул. „Георги Бенковски” № 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,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.24.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1150/20.05.2013 г./,/вх. № И1150/17.04.13г./
На 17.04.2013 г. с вх. № И-1150 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 “ДЕЛТА 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. Балчик, област Добрич, ул.
“Приморска”, базар “Хелиус”, блок ”Г”/ по дадено Разрешение № И-1290 / 22.06.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на “ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на
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управление: гр. София, бул. ”Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ,
корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева - управител
представените за игрална зала с адрес: гр. Балчик, ул. “Приморска”, базар “Хелиус”,
блок ”Г”, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.25.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1172/16.05.2013 г./,/вх. № И1172/18.04.13г./
На 18.04.2013 г. с вх. № И-1172 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. София, бул. „Христо Ботев” № 169 /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-720/09.05.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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. София, бул. „Христо Ботев” № 169,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.26.„ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1173/16.05.2013 г./,/вх. № И1173/18.04.13г./
На 18.04.2013 г. с вх. № И-1173 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. София, бул. „Александър
Стамболийски” № 124 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И719/09.05.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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. София, бул. „Александър
Стамболийски” № 124, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.27.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1176/20.05.2013 г./,/вх. № И1176/18.04.13г./
На 18.04.2013 г. с вх. № И-1176 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. Хасково, пл. „Свобода” № 2А /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1978/02.10.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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 от Румен Манолов
Данаилов – управител и Христо Петров Христов – управител, поотделно, представените
за игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2А, 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
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оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.28.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1177/20.05.2013 г./,/вх. № И1177/18.04.13г./
На 18.04.2013 г. с вх. № И-1177 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. Пазарджик, ул. „Константин
Величков” № 3 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-208/05.03.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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 от Румен Манолов
Данаилов – управител и Христо Петров Христов – управител, поотделно, представените
за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 3, 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.29.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1178/20.05.2013 г./,/вх. № И1178/18.04.13г./
На 18.04.2013 г. с вх. № И-1178 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. Бургас, ул. „Милин камък” № 1 /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-746/29.03.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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 от Румен Манолов
Данаилов – управител и Христо Петров Христов – управител, поотделно, представените
за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Милин камък” № 1, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.30.„КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-1179/20.05.2013 г./,/вх. № И1179/18.04.13г./
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На 18.04.2013 г. с вх. № И-1179 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. Разград, ул. „Марица” № 15 /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-737/29.03.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
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 от Румен Манолов
Данаилов – управител и Христо Петров Христов – управител, поотделно, представените
за игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Марица” № 15, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.31.„МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-1188/20.05.2013 г./,/вх. № И1188/19.04.13г./
На 19.04.2013 г. с вх. № И-1188 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 „МОТ 70”
ЕООД, гр. Бургас, 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
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игрална зала с адрес: гр. Елхово, област Ямбол, ул. „Търговска” № 23 /по дадено
Разрешение № И-1655/23.07.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „МОТ 70” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано
от Димитър Кръстев Кръстев – управител, 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. Елхово, област Ямбол, ул. „Търговска” № 23, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.32.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1193/16.05.2013 г./,/вх. № И-1193/19.04.13г./
На 19.04.2013 г. с вх. № И-1193 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 „ТОРЪС” ООД,
гр. Варна 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. Попово, област Търговище, Кооперативен пазар, кадастрален №
1637, кв. 102, ІІ-ри етаж /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И310/25.03.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21 ЕИК: 103203081, представлявано от
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Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев Димов – управител, заедно,
представените за игрална зала с адрес: гр. Попово, област Търговище, Кооперативен
пазар, кадастрален № 1637, кв. 102, ІІ-ри етаж, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.33.ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-1194/16.05.2013 г./,/вх. № И1194/19.04.13г./
На 19.04.2013 г. с вх. № И-1194 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 „РУМАР –
ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна 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. Варна, район „Mладост”, ул.
„Белински” № 21 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-621/08.05.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793,
представляван от Димо Матев Димов /физическо лице – търговец/, представените за
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Mладост”, ул. „Белински” № 21, 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
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.34.ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-1195/16.05.2013 г./,/вх. № И1195/19.04.13г./
На 19.04.2013 г. с вх. № И-1195 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 „РУМАР –
ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна 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. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, ул. „Георги Петлешев” № 80, УПИ ХІІ-583 в кв. 59 /по издадено Удостоверение
за издаден лиценз № И-623/08.05.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793,
представляван от Димо Матев Димов /физическо лице – търговец/, представените за
игрална зала с адрес: с. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, ул. „Георги
Петлешев” № 80, УПИ ХІІ-583 в кв. 59, 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
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необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.35.„МЕГА ШАНС ГРУП – град ЗАВЕТ”ЕООД, гр. Завет /изх. № П-1196/16.05.2013
г./,/вх. № И-1196/19.04.13г./
На 19.04.2013 г. с вх. № И-1196 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 „МЕГА ШАНС
ГРУП - гр. ЗАВЕТ” ЕООД, гр. Завет 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. Завет, област Разград, ул.
„Освобождение” № 101 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И377/27.03.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „МЕГА ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Завет, област Разград, ул. „Освобождение” № 67,
ЕИК: 200614477, представлявано от Наско Стоянов Климов – управител, представените
за игрална зала с адрес: гр. Завет, Област Разград, ул. „Освобождение” № 101, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.36.СД”ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П1197/16.05.2013 г./,/вх. № И-1197/19.04.13г./
На 19.04.2013 г. с вх. № И-1197 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 СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище 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. Велинград, Област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 12 – бивши
„Централни хали” /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-80/06.02.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, със
седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април”
№ 52, ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър Николаев Митев – управител,
представените за игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул.
„Александър Стамболийски” № 12 – бивши „Централни хали”, 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.37.СД”ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П1198/16.05.2013 г./,/вх. № И-1198/19.04.13г./
На 19.04.2013 г. с вх. № И-1198 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 СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище 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. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Георги Бенковски”, УПИ ХІІ, в кв. 207 /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-78/06.02.2013 г. на ДКХ/.
`В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”,
със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти
Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър Николаев Митев –
управител, представените за игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик,
ул. „Георги Бенковски”, УПИ ХІІ, в кв. 207, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.38.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1199/20.05.2013 г./,/вх. № И-1199/19.04.13г./
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На 19.04.2013 г. с вх. № И-1199 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 „ТОРЪС” ООД,
гр. Варна, 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. Белослав, област Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо Ботев” №
36 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-618/04.04.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул. „Белински” № 21 ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров
Димитров – управител и Димо Матев Димов – управител, заедно, представените за
игрална зала с адрес: гр. Белослав, област Варна, кв. „Младост”, ул. „Христо Ботев” №
36, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.39.„ТОРЪС”ООД, гр. Варна /изх. № П-1200/20.05.2013 г./,/вх. № И-1200/19.04.13г./
На 19.04.2013 г. с вх. № И-1200 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 „ТОРЪС” ООД,
гр. Варна, 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
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игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Топра Хисар” № 4 /по издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-309/25.03.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ул. „Белински” № 21 ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров
Димитров – управител и Димо Матев Димов – управител, заедно, представените за
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Топра Хисар” № 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.40.„МОТ-70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-1210/17.05.2013 г./,/вх. № И1210/23.04.13г./
На 23.04.2013 г. с вх. № И-1210 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 “МОТ -70”
ЕООД, гр. Бургас 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. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 113, вх. F, партер /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-303/22.03.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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,
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поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на “МОТ -70” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано
от Димитър Кръстев Кръстев – управител, представените за игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 113, вх. F, партер, 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, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.41. „ЦЕЗАР”ООД, гр. Плевен /изх. № П-1211/20.05.2013 г./,/вх. № И-1211/23.04.13г./
На 23.04.2013 г. с вх. № И-1211 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 „ЦЕЗАР” ООД,
гр. Плевен 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. Габрово, пл. „1-ви май 1876” № 3 /по дадено Разрешение № И1381/22.06.2012 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ЦЕЗАР” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” бл. 30, вх. Б, ет. 1, ап. 3, ЕИК: 114635854, представлявано
от Радослав Цветанов Христов – управител и Иван Христов Иванов - управител, заедно
и поотделно, представените за игрална зала с адрес: гр. Габрово, пл. „1-ви май 1876” №
3, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.42.„ОУШЪН ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-1212/17.05.2013 г./,/вх. № И1212/23.04.13г./
На 23.04.2013 г. с вх. № И-1212 в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от “ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, гр. София за утвърждаване на промени в Задължителни 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. Елин Пелин, Софийска област, ул.
„Иван Вазов” № 1А, парцел VІІ, кв. 23 /по дадено Разрешение № И-1212/06.06.2012 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на “ОУШЪН ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район “Слатина”, ж.к. „Слатина – Христо Смирненски”,
Търговски комплекс, офис 8, ЕИК: 130948357, представлявано от Пламен Петров Петков
- управител, представените за игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, Софийска област,
ул. „Иван Вазов” № 1А, парцел VІІ, кв. 23, 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,
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.43.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-1226/17.05.2013
г./,/вх. № И-1226/23.04.13г./
На 23.04.2013 г. с вх. № И-1226 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 “ДОСИКО –
ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна 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. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел
Георгиев” № 50 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-459/09.04.2013 г. на
ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ “ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, със седалище
и адрес на управление: гр. Варна, район ”Одесос”, ул. ”Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК:
103009938, представляван от Димитър Славчев Иванов /физическо лице – търговец/,
представените за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Ангел Георгиев”
№ 50, 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.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.44.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-1227/20.05.2013
г./,/вх. № И-1227/23.04.13г./
На 23.04.2013 г. с вх. № И-1227 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 „ДОСИКО –
ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна 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. Аксаково, област Варна, ул. „Георги
Петлешев” № 33 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-518/09.04.2013 г.
на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ “ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, със седалище
и адрес на управление: гр. Варна, район ”Одесос”, ул. ”Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК:
103009938, представляван от Димитър Славчев Иванов /физическо лице – търговец/,
представените за игрална зала с адрес: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Георги
Петлешев” № 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.
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 - 4
За - 4
Против - няма.
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1.45.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-1228/17.05.2013
г./,/вх. № И-1228/23.04.13г./
На 23.04.2013 г. с вх. № И-1228 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 “ДОСИКО –
ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна 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. Варна, ул. „Осми приморски полк” №
97 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-519/07.05.2013 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 ЗХ 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ “ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, със седалище
и адрес на управление: гр. Варна, район ”Одесос”, ул. ”Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК:
103009938, представляван от Димитър Славчев Иванов /физическо лице – търговец/,
представените за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 97,
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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.46.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-1229/17.05.2013
г./,/вх. № И-1229/23.04.13г./
На 23.04.2013 г. с вх. № И-1229 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 “ДОСИКО –
ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна за утвърждаване на промени в Задължителни правила
за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри
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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, ул. “Брегалница” № 32 /по
дадено Разрешение № И-1518/03.07.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ “ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, със седалище
и адрес на управление: гр. Варна, район ”Одесос”, ул. ”Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК:
103009938, представляван от Димитър Славчев Иванов /физическо лице – търговец/,
представените за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. “Брегалница” № 32, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.47.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-1230/17.05.2013
г./,/вх. № И-1230/23.04.13г./
На 23.04.2013 г. с вх. № И-1230, 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 “ДОСИКО –
ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна 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. Исперих, област Разград, ул.
„Лудогорие” № 17 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-456/09.04.2013 г.
на ДКХ/.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ “ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, със седалище
и адрес на управление: гр. Варна, район ”Одесос”, ул. ”Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК:
103009938, представляван от Димитър Славчев Иванов /физическо лице – търговец/,
представените за игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” №
17, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.48.ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-1231/17.05.2013
г./,/вх. № И-1231/23.04.13г./
На 23.04.2013 г. с вх. № И-1231, 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 “ДОСИКО –
ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна 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. Варна, ул. „Никола Михайловски” №
22 /по дадено Разрешение № И-1395/03.07.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от ЗХ, се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията
на нормативните актове.
При 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
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разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси,
поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 38, ал. 1 – 3
от Закона за хазарта, председателят на ДКХ предлага на Държавната комисия по хазарта
да разгледа направеното искане и да вземе решение, с което:
ДКХ да утвърди на ЕТ “ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, със седалище
и адрес на управление: гр. Варна, район ”Одесос”, ул. ”Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК:
103009938, представляван от Димитър Славчев Иванов /физическо лице – търговец/,
представените за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22,
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 - 4
За - 4
Против - няма.

Председател:
/Иван Еничеров/

Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/
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