РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 14
София, 28.06.2013 г.
Днес, 28 юни 2013 г., се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта с
участието на г-н Иван Еничеров – председател, г-н Васил Панов, г-жа Атанаска
Георгиева, г-н Явор Колев и г-жа Даниела Щрегарска– членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписани промени
в обстоятелствата по издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МИЛЕНИУМ-МВ”ЕООД, гр. Димитровград /изх. № П-1712/27.06.2013 г./,/вх. № И1712/11.06.13г./
Раздел втори - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ВИКТОРИЯ-МГ”ЕООД, гр. Ивайловград /изх. № П-1793/26.06.2013 г./,/вх. №
1793/21.06.13г./
1.2.„ТРАКИЯ-10”ЕООД, гр. Търговище /изх. № П-1801/26.06.2013 г./,/вх. №
1801/24.06.13г./
1.3.„БИ АЙ ДЖИ-ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1802/26.06.2013 г./,/вх. №
1802/24.06.13г./
1.4.„АТЛАС-ЕС- КЕЙ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1805/26.06.2013 г./,/вх. №
1805/24.06.13г./
1.5.„ОЛИМП 2002”ООД, гр. Бургас /изх. № П-1820/26.06.2013 г./,/вх. №
1820/26.06.13г./

ИИИИИ-

Раздел трети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1694/27.06.2013 г./,/вх. № И1694/07.06.13г./
Раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„МАКРА-Т”ООД, гр. София /изх. № П-1627/27.06.2013 г./,/вх. № И-1627/30.05.13г./
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2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-1630/27.06.2013 г./,/вх. №
И-1630/30.05.13г./
Раздел пети - Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока на
действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД”ООД, гр. София /изх. № П-1554/26.06.2013 г./,/вх. № И1554/15.05.13г./
1.2.„КОНТИ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-1622/26.06.2013 г./,/вх. № И-1622/29.05.13г./
Раздел шести - Разглеждане на подадени документи, предвидени в наредбата по чл.
8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лицензи за организиране на хазартни игри с игрални
автомати по Закона за хазарта, които удостоверяват извършването на промени в
организацията и дейността на организатори:
1. Докладна записка изх. № 747/27.06.2013 г. във връзка с представени документи от ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. София с вх. № 988/19.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-622/08.05.2013 г./
2. Докладна записка изх. № 748/27.06.2013 г. във връзка с представени документи от
„ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ООД, гр. София с вх. № 1023/24.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-288/07.03.2013 г./
3. Докладна записка изх. № 749/27.06.2013 г. във връзка с представени документи от
„ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени с вх. № 1050/26.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-2161/09.11.2012 г./
Раздел седми - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД”, гр. Пловдив /изх. № П-1583/26.06.2013 г./,/вх. № И1583/23.05.13г./
1.2.„ЕС ВИ ЕС”АД, гр. София /изх. № П-1634/27.06.2013 г./,/вх. № И-1634/31.05.13г./
1.3.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-1639/26.06.2013 г./,/вх. № И1639/31.05.13г./
1.4.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-1651/27.06.2013 г./,/вх. № И1651/04.06.13г./
1.5.„КЕПРИКОРН 555”ЕООД, гр. Аксаково /изх. № П-1670/27.06.2013 г./,/вх. № И1670/06.06.13г./
1.6.„КАЗИНО ЕЛИТ”АД, гр. София /изх. № П-1688/26.06.2013 г./,/вх. № И1688/07.06.13г./
1.7.„ПИКАДИЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-1735/26.06.2013 г./,/вх. № И1735/12.06.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-1595/26.06.2013 г./,/вх. №
И-1595/27.05.13г./
2.2.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-1596/26.06.2013 г./,/вх. №
И-1596/27.05.13г./
2.3.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1610/26.06.2013 г./,/вх. № И-1610/28.05.13г./
2.4.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-1611/26.06.2013 г./,/вх. №
И-1611/28.05.13г./
2.5.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-1619/26.06.2013 г./,/вх. № И-1619/29.05.13г./
2.6.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София /изх. № П-1621/27.06.2013 г./,/вх. № И1621/29.05.13г./
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2.7.„ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1625/26.06.2013 г./,/вх. № И1625/29.05.13г./
2.8.„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-1635/26.06.2013 г./,/вх. № И-1635/31.05.13г./
2.9.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-1641/27.06.2013 г./,/вх. № И1641/31.05.13г./
2.10.„ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1645/27.06.2013 г./,/вх. №
И-1645/03.06.13г./
2.11.„КОНТИ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-1668/26.06.2013 г./,/вх. № И-1668/06.06.13г./
2.12.„ИНТЕРГЕЙМ 2009”ООД, гр. Бургас /изх. № П-1672/26.06.2013 г./,/вх. № И1672/06.06.13г./
2.13.ЕТ „ПЕТТЕ ЗОДИИ – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ”, гр. Несебър /изх. № П1673/26.06.2013 г./,/вх. № И-1673/06.06.13г./
2.14.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П1674/26.06.2013 г./,/вх. № И-1674/06.06.13г./
2.15.„ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”ЕООД, гр. Раднево /изх. № П-1701/27.06.2013
г./,/вх. № И-1701/10.06.13г./
2.16.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-1757/26.06.2013 г./,/вх. № И1757/17.06.13г./
2.17.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1769/26.06.2013 г./,/вх. № И1769/19.06.13г./
2.18.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1774/26.06.2013 г./,/вх. № И1774/20.06.13г./
2.19.„ЕКС ПИ ЕЛ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-1775/26.06.2013 г./,/вх. № И1775/20.06.13г./
2.20.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-1784/27.06.2013 г./,/вх. № И1784/20.06.13г./
2.21.„ЖОКЕР-1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1821/27.06.2013 г./,/вх. № И1821/26.06.13г./
3. За залагания върху резултати от спортни състезания:
3.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1755/26.06.2013
г./,/вх. № И-1755/17.06.13г./
3.2.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1797/26.06.2013
г./,/вх. № И-1797/24.06.13г./
4. За тото и лото игри:
4.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1754/26.06.2013
г./,/вх. № И-1754/17.06.13г./
4.2.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1798/26.06.2013
г./,/вх. № И-1798/24.06.13г./
Раздел осми - 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.„МИЛЕНИУМ-МВ”ЕООД, гр. Димитровград /изх. № П-1404/27.06.2013 г./,/вх. № И1404/29.04.13г./
1.2.„ЛОТОС 93”ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-1478/26.06.2013 г./,/вх. № И1478/30.04.13г./
1.3.„ФЕЙС 2006”ООД, гр. София /изх. № П-1480/26.06.2013 г./,/вх. № И-1480/30.04.13г./
1.4.ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-1503/26.06.2013 г./,/вх. №
И-1503/30.04.13г./
1.5.ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-1507/26.06.2013 г./,/вх. №
И-1507/30.04.13г./
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1.6.„АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ”ООД, гр. Варна /изх. № П-1508/26.06.2013 г./,/вх. №
1508/30.04.13г./
1.7.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1509/26.06.2013 г./,/вх. №
1509/30.04.13г./
1.8.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1510/26.06.2013 г./,/вх. №
1510/30.04.13г./
1.9.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1512/26.06.2013 г./,/вх. №
1512/30.04.13г./
1.10.„ПОМО ГИЗА”ООД, гр. Поморие /изх. № П-1511/26.06.2013 г./,/вх. №
1511/30.04.13г./
1.11.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1513/26.06.2013 г./,/вх. №
1513/30.04.13г./
1.12.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1514/26.06.2013 г./,/вх. №
1514/30.04.13г./
1.13.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1515/26.06.2013 г./,/вх. №
1515/30.04.13г./

ИИИИИИИИ-

Раздел девети - Поправка на очевидни фактически грешки:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-1116-1/26.06.2013 г./,/вх. № И-11161/21.06.13г./
1.2.„МИЛИОН КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-998-1/26.06.2013 г./,/вх. № И-9981/19.06.13г./
По раздел първи - Разглеждане на писмено искане за одобряване на вписани
промени в обстоятелствата по издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МИЛЕНИУМ-МВ”ЕООД, гр. Димитровград /изх. № П-1712/27.06.2013 г./,/вх. № И1712/11.06.13г./
На 11.06.2013 г. с вх. № И-1712, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32 и
чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МИЛЕНИУМ-МВ”
ООД, гр. Димитровград, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона
за хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието
им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са необходимите
държавни такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3,
чл. 32, чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете
на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград,
област Хасково, бул. „България” № 1, ЕИК: 126649840, представлявано от Митко
Стоянов Желязков – управител, изразяващи се в промени в управлението и вида на
дружеството /на 04.06.2013 г. в Търговския регистър Валентин Желязков Кузев е
заличен като управител и дружеството преминава от ООД в ЕООД/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - Предсрочно прекратяване действието на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ВИКТОРИЯ-МГ”ЕООД, гр. Ивайловград /изх. № П-1793/26.06.2013 г./,/вх. № И1793/21.06.13г./
На 21.06.2013 г. с вх. № И-1793, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и
чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВИКТОРИЯ-МГ”
ЕООД, гр. Ивайловград, за прекратяване действието на разрешение № И-1100 от
30.06.2011 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Любен Каравелов” № 2 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Таксата за издаване на лиценза е
заплатена, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл.
35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ предсрочно да прекрати Разрешение № И-1100 от 30.06.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ивайловград, област Хасково, ул. „Любен Каравелов” № 2 А, издадено на „ВИКТОРИЯМГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, област Хасково, ул.
„Любен Каравелов” № 2 А, ЕИК 126658584, представлявано от Георги Бориславов
Димитров – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ТРАКИЯ-10”ЕООД, гр. Търговище /изх. № П-1801/26.06.2013 г./,/вх. № И1801/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1801, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и
чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТРАКИЯ-10”
ЕООД, гр. Търговище, за прекратяване действието на разрешение № И-2224 от
03.01.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Търговище, ул. „Славейков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Таксата за издаване на лиценза е
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заплатена, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл.
35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ предсрочно да прекрати Разрешение № И-2224 от 03.01.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, ул. „Славейков” № 4, издадено на „ТРАКИЯ-10” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Христо Ботев” № 21, ЕИК: 125566968,
представлявано от Любчо Ангелов Терзиев - управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„БИ АЙ ДЖИ-ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-1802/26.06.2013 г./,/вх. № И1802/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1802, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и
чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БИ АЙ ДЖИГРУП” ООД, гр. София, за прекратяване действието на разрешение № И-1527 от
03.07.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Житна чаршия” № 2Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Таксата за издаване на лиценза е
заплатена, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл.
35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ предсрочно да прекрати Разрешение № № И-1527 от 03.07.2012 г за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков,
Софийска област, ул. „Житна чаршия” № 2Б, издадено на „БИ АЙ ДЖИ-ГРУП” ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов”
№ 56, ЕИК: 121368106, представлявано от Петър Филипов Георгиев - управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„АТЛАС-ЕС- КЕЙ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-1805/26.06.2013 г./,/вх. № И1805/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1805, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и
чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АТЛАС – ЕС КЕЙ”
ЕООД, гр. Пловдив, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни
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игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Йоаким Груево, област Пловдив,
община Стамболийски, ул. „Четвърта” № 44, за който е издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-2080 от 03.10.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Таксата за издаване на лиценза е
заплатена, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл.
35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ предсрочно да прекрати лиценз, за който е издадено Удостоверение
за издаден лиценз № И-2080 от 03.10.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Йоаким Груево, област Пловдив, община
Стамболийски, ул. „Четвърта” № 44, издадено на „АТЛАС – ЕС КЕЙ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”, ул. „Кукуш” № 2, ет. 6, ап.
66, ЕИК: 200519399, представлявано от Стоян Георгиев Куков - управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5.„ОЛИМП 2002”ООД, гр. Бургас /изх. № П-1820/26.06.2013 г./,/вх. № И1820/26.06.13г./
На 26.06.2013 г. с вх. № И-1820, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32 и
чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ОЛИМП 2002”
ООД, гр. Бургас, за прекратяване действието на разрешение № И-1446 от 22.06.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв.
„Долно езерово”, УПИ III, кв. 83.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Таксата за издаване на лиценза е
заплатена, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл.
35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ предсрочно да прекрати Разрешение № И-1446 от 22.06.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
кв. „Долно езерово”, УПИ III, кв. 83, издадено на „ОЛИМП 2002” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл. 70, ет. 3, ЕИК: 102750350,
представлявано от Калчо Стоилов Михов - управител гр. Ивайловград, област Хасково,
ул. „Любен Каравелов” № 2 А, ЕИК 126658584, представлявано от Георги Бориславов
Димитров – управител.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По Раздел трети - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов
обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-1694/27.06.2013 г./,/вх. № И1694/07.06.13г./
На 07.06.2013 г. с вх. № И-1694, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Каварна, област Добрич, бул.
„България” № 63 Б.
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.
Наблюдаващият 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 „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” – 7-ми
километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна
Велкова Велева - управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Каварна, област Добрич, бул.
„България” № 63 Б.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 19 /деветнадесет/
броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места=
II. ДКХ да утвърди на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за
игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
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III. В игралната зала ще бъдат инсталирани 4 /четири/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 070611-027, която
ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 4 броя игрални
автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP 081103-019, която
ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 2 броя игрални
автомата;
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен № CBJS
03364, която ще отчислява 0.75 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 6
броя игрални автомата;
- MAGIC COIN JACKPOT, идентификационен № MC JP 07-021 STCB,
която ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 18 броя
игрални автомата;
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

BGJP 20.11, 1.01

3.

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)

4.

MAGIC COIN JACKPOT

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

Идентификационен
номер

Удостоверение за Процент на
одобрен тип ДП отчисления

JP 070611-027

003

1%

JP 081103-019

003

1%

CBJS 03364

022.1

0.75%

MC JP 07-021 STCB

003

1%

На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъства
г-жа Анка Велева – управител на „Делта Турс 2002” ЕООД, и Н.И. – пълномощник.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за издаване на лицензи за
обекти, в които са се организирали хазартни игри:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„МАКРА-Т”ООД, гр. София /изх. № П-1627/27.06.2013 г./,/вх. № И-1627/30.05.13г./
Постъпило е писмено искане с вх. № И-1627/30.05.2013 г. от „МАКРА-Т”
ООД, гр. София, за издаване на първоначален лиценз за организиране на хазартни игри в
игрално казино, за срок от 5 /пет/ години в игрално казино с адрес: гр. София, община
Средец, площад „Народно събрание” № 4.
По подадените документи е извършена проверка и проучване в
законоустановения срок относно спазването на изискванията на Закона за хазарта /ЗХ/ и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях.
При разглеждането им ДКХ констатира, че от „МАКРА-Т” ООД не е
представен документ от „Алфа Съплайс” ЕООД, удостоверяващ произхода за игрални
маси тип Американска рулетка с идентификационни номера 13-06-400-М7ТF, 13-06-401М7ТF и 13-06-402-М7ТF, които ще бъдат инсталирани в игралното казино.
Предвид това и на основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието на ДКХ на
28.06.2013 г. бяха поканени и присъстваха г-н Красимир Томов, в качеството му на
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управител на „МАКРА-Т” ООД и г-жа Даниела Димитрова – упълномощен
представител. Същите предоставиха на ДКХ оригинали от:
-фактура № 0000000431/14.06.2013 г. с получател „МАКРА-Т” ООД и
доставчик „КАЗИНО ЕНД ГЕЙМИНГ ИНДЪСТРИ” ЕООД с ЕИК: 175392477;
-суифт от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД от 14.06.2013 г.;
-фактура № 4037 ведно с легализиран превод издадено от „КАМЕНГ”
ООД с ЕИК: GB5718421355 за „КАЗИНО ЕНД ГЕЙМИНГ ИНДЪСТРИ” ЕООД.
Членовете на ДКХ след като прегледаха и приеха представените
документи приемат, че са изяснени обстоятелствата във връзка с произхода на игралните
маси тип Американска рулетка. На въпрос във връзка със срока на действие на лиценза
г-н Томов заяви, че искането на дружеството е за лиценз със срок от 5 /пет/ години.
Комисията като взе предвид представените документи и дадените
обяснения намира, че са налице предпоставките за издаване на първоначален лиценз за
организиране на хазартни игри за игрално казино с адрес: гр. София, община Средец,
площад „Народно събрание” № 4 при условията на чл. 5, ал. 2 от ЗХ.
Предвид изложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и чл. 69, ал. 1 и
3 във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Издава първоначален лиценз на „МАКРА-Т” ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Криволак” № 61, ЕИК: 040999826,
представлявано от Красимир Любенов Томов - управител, при условията на чл. 5, ал. 2
от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри в игрално казино за срок от 5 /пет/
години в обект с адрес: гр. София, площад „Народно събрание” № 4.
II. На основание чл. 5, ал. 2 от ЗХ задължава „МАКРА-Т” ООД в срок до 6
месеца от датата на настоящото решение /28.06.2013 г./ да представи пред ДКХ
документи, доказващи размера на инвестициите по чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗХ. Предвид
разпоредбата на чл. 5, ал. 2, предложение трето от Закона за хазарта във връзка с чл. 34,
ал. 1 от Закона за хазарта указва на „МАКРА-Т” ООД, че издаването на удостоверение
за издаден лиценз е евентуално съобразно удостоверяването от тяхна страна на
извършените инвестиции.
В игралното казино ще бъдат монтирани и експлоатирани 16 /шестнадесет/
броя игрални маси и 65 /шестдесет и пет/ броя игрални автомата със 72 /седемдесет и
два/ броя игрални места.
IIІ. Утвърждава на „МАКРА-Т” ООД за игралното казино по т. І:
1.Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино;
2.Задължителни правила за организация на работата и финансов контрол
при провеждане на хазартни игри в игрално казино и образци за счетоводна отчетност в
игрално казино;
3.Задължителни изисквания към игрално казино относно вида на
помещенията и сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
IV. В игралното казино ще бъдат инсталирани 2 /два/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
- Atronic Progressive Link тип King Kong Cash, идентификационен №
1417802003, която ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата
6 /шест/ броя игрални автомата. Системата е монтирана в игрален автомат Atronic с
идентификационене номер 1417802003, който ще изпълнява ролята на Мастър сървър;
- тип Casino Link Progressive, идентификационен № YKHL 019547, която
ще отчислява 1% от залозите, направени чрез свързаните в системата 64 /шестдесет и
четири/ броя игрални автомата.
V. В игралното казино ще функционират следните системи за формиране
на премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

1.

Atronic Progressive Link тип
King Kong Cash

2.

Casino Link Progressive

Atronic International
GmbH
Mikohn Gaming
Corporation

Идентификацио
нен номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

1417802003

054

1.0

YKHL 019547

025

1.0

2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-1630/27.06.2013 г./,/вх. №
И-1630/30.05.13г./
На 30.05.2013 г. с вх. № И-1630, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11 и
чл. 32 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
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.
В чл. 7, ал. 1 от представените Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала са цитирани
джакпот системи, които не са включени в списъка на джакпот системите в експлоатация
в залата, както и механизъм за разпределяне на натрупаните отчисления на едната
джакпот система към другата.
С писмо с изх. № И-1630/12.06.2013 г. на ДКХ бе изискано представянето
на актуални Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати.
На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за хазарта на заседанието присъства
г-н Т.Р. – пълномощник. Представи изисканите с писмо изх. № И-1630/12.06.2013 г. на
ДКХ Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала, които бяха приобщени към представените документи.
Комисията като взе предвид представените документи намира, че са
налице предпоставките за издаване на първоначален лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, ул.
„Царибродска” № 73.
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 „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, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Царибродска” № 73.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 50 /петдесет/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за
игралната зала по т. І:
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1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност;
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.
3. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала.
IІІ. В игралната зала ще бъдат инсталирани 4 /четири/ броя системи за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP130527-026, която
ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 8 броя игрални
автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP090223-010, която
ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 10 броя игрални
автомата;
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен № JP031219-036, която
ще отчислява 1.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 3 броя игрални
автомата;
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP051010-060,
която ще отчислява 2.0 % от залозите, направени чрез свързаните в системата 29 броя
игрални автомата;
ІV. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

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

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

JP130527-026
JP090223-010
JP031219-036
JP051010-060

Удостоверени
Процент на
е за одобрен
отчисления
тип ДП
003
1.0
003
1.0
003
1.0
052
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на писмени искания за продължаване на срока на
действие (по чл. 36, ал. 1 от ЗХ) на издадени лицензи:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„Е.Г.-ДИМИТРОВГРАД”ООД, гр. София /изх. № П-1554/26.06.2013 г./,/вх. № И1554/15.05.13г./
На 15.05.2013 г. с вх. № И-1554, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г.-Димитровград” ООД, гр.
София, на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта, за продължаване срока на издаден
лиценз, за който е дадено Разрешение № И-701/18.04.2012 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково,
бул. „България” № 22.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Поради което и на основание чл.
33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 32, чл. 36, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за
хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта
да разгледат внесеното предложение и да вземат решение, с което:
ДКХ да продължи срока на действие на издадения лиценз с пет години 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 поотделно от Георги Делчев Георгиев и Иван Димитров Стефанов –
управители,, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Харманли, област Хасково, бул. „България” № 22, с 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
В игралната зала са инсталирани 4 /четири/ броя системи за формиране на
премия джакпот, както следва:

№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

Произв. номер

BGJP 20.11, 1.01

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

JP 080728-011

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
003

JP 120228-028

003

1,0

052

2,0

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

“Евро Геймс
Технолоджи” ООД

Процент на
отчисл.
1,0

JP 080728-012
CBJS 73173

1,9
022

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„КОНТИ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-1622/26.06.2013 г./,/вх. № И-1622/29.05.13г./
На 29.05.2013 г. с вх. № И-1622, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе, на
основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за
който е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-882/28.05.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
област Хасково, бул. „България” № 83.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Таксата за издаване на лиценза е
заплатена, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 11,
чл. 32, чл. 36, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното
предложение и да вземат решение, с което:

13

ДКХ да продължи срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години
на „КОНТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” № 2,
ЕИК: 117600417, представлявано от Георги Минков Демирев - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
област Хасково, бул. „България” № 83, с 12 /дванадесет/ броя игрални автомата с 15
/петнадесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 3 /три/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

EGT Progressive
Jackpot, тип VGJP1

3.

Classic Blend
Jackpot System
(CBJS)

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

Идентификационен
номер
JP 060419-014

Удостоверение за
одобрен тип ДП
003

Процент на
отчисление
1.0 %

011
03406

1.0 %
022

CBJS 03411

1.0 %

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести - Разглеждане на подадени документи, предвидени в наредбата по
чл. 8, ал. 5 от ЗХ за издаване на лицензи за организиране на хазартни игри с
игрални автомати по Закона за хазарта, които удостоверяват извършването на
промени в организацията и дейността на организатори:
1. Докладна записка изх. № 747/27.06.2013 г. във връзка с представени документи от ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. София с вх. № 988/19.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-622/08.05.2013 г./
На 19.04.2013 г. с вх. № 988, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати по ЗХ, които
удостоверяват извършването на промени в организацията и дейността му в игрална зала
с адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост”, Нов търговски комплекс „І”, до супермаркет № 59,
модул № 31, 32 и 33, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-622/08.05.2013 г. на ДКХ. С
придружително писмо с вх. № 988/13.05.2013 г. в ДКХ бяха внесени допълнителни
документи.
При разглеждането на документите се установи, че са представени
необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от преходни и заключителни
разпоредби на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати 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
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лице – търговец/, е привел организацията и дейността си в съответствие с изискванията
на Закона за хазарта по отношение на игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост”,
Нов търговски комплекс „І”, до супермаркет № 59, модул № 31, 32 и 33.
В игралната зала са инсталирани 30 /тридесет / броя игрални автомати с 30
/тридесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 6 /шест/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

EGT Progressive Jackpot,
VGJP1

“Казино
Технологии” АД
“Евро Геймс
Технолоджи“ ООД

3.

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)

“Евро Геймс
Технолоджи” ООД

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

Atronic International
GmbH
Atronic International
GmbH
Atronic International
GmbH

4.
5.
6.

Производител

Идент.
номер

Уд-ние за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисл.

JP 080618102

003

1,0

05107

011

1,5

12160

022.1

1,5

AT 990111

071

1,2

43013725

071

1,2

300000329
5

084

1,0

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 748/27.06.2013 г. във връзка с представени документи от
„ВЕЛ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ООД, гр. София с вх. № 1023/24.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-288/07.03.2013 г./
На 24.04.2013 г. с вх. № 1023, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, гр. София, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати по ЗХ, които
удостоверяват извършването на промени в организацията и дейността му в игрална зала
с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски”, блок № 2,
имот план. № 6459, кв. 110, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с
издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-288/07.03.2013 г. на ДКХ.
При разглеждането на документите се установи, че са представени
необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от преходни и заключителни
разпоредби на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „ВЕЛ
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ЕИК: 200350974, представлявано от Васил Иванов
Тошев - управител, е привел организацията и дейността си в съответствие с
изискванията на Закона за хазарта по отношение на игрална зала с адрес: гр. Велинград,
област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски”, блок № 2, имот план. № 6459, кв.
110.
В игралната зала са инсталирани 26 /двадесет и шест/ броя игрални
автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
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В игралната зала са в експлоатация 4 /четири/ броя системи за формиране
на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.

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

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

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

4.

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
003
003
052
022

Процент
на
отчисл.
1.0
1.0
2.0
1.9

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 749/27.06.2013 г. във връзка с представени документи от
„ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени с вх. № 1050/26.04.2013 г. /Удостоверение за
издаден лиценз № И-2161/09.11.2012 г./
На 26.04.2013 г. с вх. № 1050, в съответствие с § 7, ал. 2 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ЗХ), са представени документи от
„ПРИЗМА 08” ЕООД, гр. Павликени, предвидени в наредбата по чл. 8, ал. 5 от ЗХ за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати по ЗХ, които
удостоверяват извършването на промени в организацията и дейността му в игрална зала
с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99, в която се
организират хазартни игри с игрални автомати с издаден лиценз, за който е издадено
Удостоверение № И-2161/09.11.2012 г. на ДКХ.
При разглеждането на документите се установи, че са представени
необходимите документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от преходни и заключителни
разпоредби на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от преходни и
заключителни разпоредби на ЗХ Държавната комисия по хазарта
РЕШИ
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „ПРИЗМА 08” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Илия
Златев” № 10 б, ЕИК: 200447035, представлявано от Даринка Гечева Аргирова –
управител, е привел организацията и дейността си в съответствие с изискванията на
Закона за хазарта по отношение на игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико
Търново, ул. „Патриарх Евтимий” № 99.
В игралната зала са инсталирани 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с
16 /шестнадесет/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 2 /два/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

Classic Blend Jackpot
System, CBJS
Vega Jackpot System, EGTJS 22

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

Идент.
номер

Уд-ние за
одобрен тип
ДП

Процент на
отчисл.е

12090

022.1

1,5

83657

099

1,5

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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По раздел седми - Разглеждане на писмени искания за промени в издадени лицензи:
1. За игри в игрални казина:
1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД”, гр. Пловдив /изх. № П-1583/26.06.2013 г./,/вх. № И1583/23.05.13г./
На 23.05.2013 г. с вх. № И-1583, 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
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за намаляване с 1 /един/ брой игрална маса и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Kапитан Pайчо” № 2, хотел „Tримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от
изпълнителните директори: Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу
от всеки двама от общо тримата изпълнителни директори само заедно, изразяващи се в
намаляване с 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Централен”, ул. „Kапитан Pайчо” № 2, хотел „Tримонциум Принцес”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални маси и 130 /сто и тридесет/ броя игрални автомати със 144 /сто четиридесет и
четири/ броя игрални места.
II. ДКХ да утвърди на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив,
Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
за хазартни игри в игрално казино. Образци за счетоводна отчетност за провеждане на
хазартни игри в игрално казино, включващи следната промяна:
Игралните маси се намаляват се 1 /един/ брой игрална маса, като се променя
общото зареждане на масите от 110 000 на 100 000 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ЕС ВИ ЕС”АД, гр. София /изх. № П-1634/27.06.2013 г./,/вх. № И-1634/31.05.13г./
На 31.05.2013 г. с вх. № И-1634, 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 с 15 /петнадесет/ броя игрални маси, 34
/тридесет и четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на промени в Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
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казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум” (Рlatinum
Сasino).
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 и чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта председателят на ДКХ
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното
предложение и да вземат 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 с 15 /петнадесет/ броя игрални маси и 34
/тридесет 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 31 (тридесет и
един) броя игрални маси и 121 (сто двадесет и един) броя игрални автомати със 126 (сто
двадесет и шест) 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:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 110411-002.
2. След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Atronic Progressive Link
Oxygen, тип Cash Fever

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

JP 110411-001
JP110411-002
JP 110411-003

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003
003
052

Atronic International GmbH

3000007545

084

Процент на
отчисления
1,0
1,0
0,8
1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„АНГЛО-БОЛКАН”ООД, гр. София /изх. № П-1639/26.06.2013 г./,/вх. № И1639/31.05.13г./
На 31.05.2013 г. с вх. № И-1639, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АНГЛО-БОЛКАН”
ООД, гр. София, за подмянa на 1 /един/ брой игрален автомат и намаляване с 2 /два/ броя
игрални маси в игрално казино с адрес: гр. София, район „Средец”, пл. „Света Неделя”
№ 5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
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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 Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, и чл. 38,
ал. 1 – 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
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 1 /един/ брой игрален автомат и
намаляване с 2 /два/ броя игрални маси 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 7 /седем/ броя
игрални маси и 59 /петдесет и девет/ броя игрални автомати с 66 /шестдесет и шест/ броя
игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-1651/27.06.2013 г./,/вх. № И1651/04.06.13г./
На 04.06.2013 г. с вх. № И-1651, 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 25 /двадесет и пет/ броя игрални
автомати и със 17 /седемнадесет/ броя игрални маси, подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомати, утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино и утвърждаване на
промени в Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол и
задължителни образци за счетоводна отчетност при организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 и чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта председателят на ДКХ
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното
предложение и да вземат решение, с което:
І. 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:
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175072185, представлявано от Владимир Господинов Филипов, изразяващи се в
увеличаване с 25 /двадесет и пет/ броя игрални автомати, 17 /седемнадесет/ броя игрални
маси и подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна,
к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 41
/четиридесет и един/ броя игрални маси и 125 /сто двадесет и пет/ броя игрални
автомати със 132 /сто тридесет и два/ 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 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
1.1. Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, с идентификационен № 88271.
2. 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

Процент на
отчисл.
1,0

2.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP061215-019

003

1,0

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

5.

Vega Jackpot System, EGTJS22

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

88271

099

1,0

ІII. ДКХ да утвърди на „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София,
промени в Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол и
задължителни образци за счетоводна отчетност при организиране на хазартни игри в
игрално казино, изразяващи се във включване на новите игрални маси, отразени в
приложеното Приложение.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5.„КЕПРИКОРН 555”ЕООД, гр. Аксаково /изх. № П-1670/27.06.2013 г./,/вх. № И1670/06.06.13г./
На 06.06.2013 г. с вх. № И-1670, 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 „КЕПРИКОРН
555” ЕООД, гр. Аксаково, за намаляване с 1 /един/ брой игрална маса и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Хавана”,
казино „DIAMOND CLUB”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
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Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 и чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта председателят на ДКХ
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното
предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„КЕПРИКОРН 555” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област
Варна, ул. “Алексей Павлович” № 11, ет. 2, ЕИК: 103585211, представлявано от Ангел
Иванов Желев– управител, изразяващи се в намаляване с намаляване с 1 /един/ брой
игрална маса в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Хавана”,
казино „DIAMOND CLUB”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 9 /девет/ броя
игрални маси и 52 /петдесет и два/ броя игрални автомати с 57 /петдесет и седем/ броя
игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КЕПРИКОРН 555” ЕООД, гр. Аксаково,
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:
- Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS 03596.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)

Производител

„Казино
Технологии”
АД
„Евро Геймс
Технолоджи”
ООД

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

JP 110310-030

003

1.0

CBJS 03596

022

2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6.„КАЗИНО ЕЛИТ”АД, гр. София /изх. № П-1688/26.06.2013 г./,/вх. № И1688/07.06.13г./
На 07.06.2013 г. с вх. № И-1688, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЕЛИТ”
АД, гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата, намаляване с 21
/двадесет и един/ броя игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: с. Кулата, община Петрич,
област Благоевград, магистрално шосе „Е -79”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
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даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, 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 членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното
предложение и да вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Надежда
2”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК: 130333450, представлявано от Махер Абдула Хасан,
изразяващи се в подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и намаляване с 21
/двадесет и един/ броя игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места в
игрално казино с адрес: с. Кулата, община Петрич, област Благоевград, магистрално
шосе „Е -79”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 14
/четиринадесет/ броя игрални маси и 218 /двеста и осемнадесет/ броя игрални автомата с
225 /двеста двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
1.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, идент. № JP060305-013 – /от 12 на 10/.
1.2. тип BGJP 20.11, версия 1.01, идент. № JP060305-014 – /от 12 на 10/.
1.3. тип BGJP 20.11, версия 1.01, идент. № JP061107-026 – /от 12 на 10/.
1.4. тип BGJP 20.11, версия 1.01, идент. № JP081220-079 – /от 12 на 10/.
1.5. тип BGJP 60-04, версия Fusion, идент. № JP050630-015 - /от 12 на 10/.
1.6. тип BGJP 60-04, версия Fusion, идент. № JP030214-001 - /от 8 на 6/.
1.7. тип BGJP 60-04, версия Fusion, идент. № JP081220-085 - /от 12 на 10/.
1.8. тип BGJP 60-04, версия Fusion, идент. № JP100422-023 - /от 34 на 28/.
2. Нов раздел VІ в гл. ІІ, регламентиращ играта „КАЗИНО ХОЛД’ЪМ
ПОКЕР”.
3. В гл. ІV се регламентират нови часове на провеждане и нови размери на
бонусите „Finix”, „Lady Night” и летни бонуси „Finix”.
4. Преустановява се провеждането на Finix Casino Greec-Bulgarian
Championship.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7.„ПИКАДИЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-1735/26.06.2013 г./,/вх. № И1735/12.06.13г./
На 12.06.2013 г. с вх. № И-1735, 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 „ПИКАДИЛИ
ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, за намаляване с 2 /два/ броя игрални маси, намаляване с 3
/три/ 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, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, казино „Рила”.
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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 Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3 и чл. 72, ал. 2 от Закона за хазарта председателят на ДКХ
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното
предложение и да вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, ЕИК: 822116061, представлявано от
Красимир Любенов Томов – управител, изразяващи се в намаляване с 2 /два/ броя
игрални маси, намаляване с 3 /три/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр.
София, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, казино „Рила”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 13
/тринадесет/ броя игрални маси и 43 /четиридесет и три/ броя игрални автомати с 50
/петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 50-4, версия 1.01, идентификационен номер JP130510-013.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-1595/26.06.2013 г./,/вх. №
И-1595/27.05.13г./
На 27.05.2013 г. с вх. № И-1595, 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 „КЕШ ИНВЕСТ
ГРУП” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, област
Хасково, пл. „Освобождение” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
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членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград,
ул. „Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов – управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Тополовград, област Хасково, пл. „Освобождение” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 17
/седемнадесет/ броя игрални автомата с 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр. Димитровград,
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:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP 130514-101.
3. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 081006-130.
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, идентификационен номер 83008.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

Vega Jackpot System,
EGT-JS22

3.

BGJP 60-04, Fusion

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

Идентификационен
номер
JP 081006-130
83008
JP 130514-101

Удостоверение
за одобрен тип
ИА
003
099
052

Процент на
отчисление
1.0
1.9
2б.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2.„КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-1596/26.06.2013 г./,/вх. №
И-1596/27.05.13г./
На 27.05.2013 г. с вх. № И-1596, 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 „КЕШ ИНВЕСТ
ГРУП” ООД, гр. Димитровград, 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 в игрална зала с адрес: гр. Елхово, област Ямбол,
ул. „Александър Стамболийски” № 71.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
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даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград,
ул. „Казинцбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 200379094, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов – управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно,
изразяващи се в подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Елхово, област Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” № 71.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 19
/деветнадесет/ броя игрални автомата с 19 /деветнадесет / броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр. Димитровград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. Подмяна на системи за формиране на премии джакпот:
- Jewel Jackpot, с идентификационен № 00JM5017 ще бъде подменена със
система Gauya Quest Jackpot, с идентификационен № 00JM5017.
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 090416–014 ще
бъде подменена със система тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идентификационен № JP
130513-029.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 60-04, Fusion

2.

Vega Jackpot System, EGTJS22

3.

Gauya Quest Jackpot

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

Идентификационен
номер
JP 130513-029

Удостоверение
за одобрен тип
ИА
052

Процент на
отчисление
2.0

099
83012
00JM5017

1.9
098

4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3.„БАРГЕЙМ”АД, гр. София /изх. № П-1610/26.06.2013 г./,/вх. № И-1610/28.05.13г./
На 28.05.2013 г. с вх. № И-1610, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД,
гр. София, за увеличаване с 13 /тринадесет/ 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. София, район „Младост”, бул. „Александър
Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център “GM”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
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даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев
Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, изразяващи се в увеличаване с 13 /тринадесет/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, бул.
„Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център “GM”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 45 /четиридесет и
пет/ броя игрални автомати с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „БАРГЕЙМ” АД, 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:
1.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 130520-022.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
2.1. тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идент. № JP 080724-019 - /от 13 на 23/.
3. Нова бонус игра:
3.1.1. Специална бонус промоция „Цифромания”.
4. След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани следните системи
за формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11 версия 1.01
BGJP 20.11 версия 1.01
BGJP 20.11 версия 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot
System (CBJS)
MAGIC COIN JACKPOT

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

Производствен
номер
JP 080724-017
JP 080724-018
JP 130520-022
JP080724-019
CBJS 07519
MC JP 09-016
STCB

Уд-ние за
одобрен тип
003
003
003
052
022
030.3

Процент на
отчисл.
1,0
1,0
1,0
2,0
1.9
2.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-1611/26.06.2013 г./,/вх. №
И-1611/28.05.13г./
На 28.05.2013 г. с вх. № И-1611, 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 5 /пет/ броя игрални автомати и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил
Попов” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
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Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. 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 заедно от
Антон Георгиев Михов и Руди Христов Баков, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 34 /тридесет и
четири/ броя игрални автомата с 41 /четиридесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени на „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
1.1. Тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идентификационен № JP 090729-002.
2. Промяна на броя взаимно свързани автомати към система за формиране на
премия джакпот:
2.1. тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идент. № JP 090729-001 - /от 11 на 19/.
3. Нови бонус игри:
3.1. Специална бонус промоция „Цифромания”.
3.2. Допълнителна бонус игра „МЕГА БЕТ”.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

№

Тип,
версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

BGJP 20.11, 1.01

3.

BGJP 20.11, 1.01

4.

BGJP 60-04, Fusion

5.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

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

Идент.
номер
JP 040519031
JP 070705026
JP 080902001
JP 090729001
CBJS 08644

Уд-ние за
одобрен
тип ДП

Процент на
отчисл.

003

1,0

003

1,0

003

1,0

052

2,0

022

1,9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-1619/26.06.2013 г./,/вх. № И-1619/29.05.13г./
На 29.05.2013 г. с вх. № И-1619, 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 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев”
№ 47.
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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 Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат 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 14 /четиринадесет/ 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. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
1.1.Система EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, с идентификационен №
02608 ще бъде подменена със система тип BGJP 60-04, версия Fusion, с
идентификационен № JP 130418-122.
2. Промяна на процента на отчисление за системи за формиране на премия
джакпот:
2.1. EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1, с идент. № 00008 - /от 1,6 на 0,45/
2.2. Classic Blend Jackpot System (CBJS), с идент. № CBJS 09740 - /от 1,6 на
1,25/.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

3.

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

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

4.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

5.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

6.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

7.

Atronic Progressive Link Oxygen,
Cash Fever

Atronic International GmbH

8.

CAT 4 CASH тип EGT- JS31

9.

AGT JP

1.
2.

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

Идент.
номер

Уд-ние за
одобрен
тип ДП

Процент на
отчисл.

00008

011

0,45

CBJS 09740

022

1.25

JP 1208-082
JP 090825100
JP 090825101
JP130418122

003

0.7

003

0.7

003

0.7

052

1.0

3000000686

084

4.0

81605

095

4.9

JP 09-070023

023

0.35

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.6.„ПРОФОНДО 2000”ЕООД, гр. София /изх. № П-1621/27.06.2013 г./,/вх. № И1621/29.05.13г./
На 29.05.2013 г. с вх. № И-1621, 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 „ПРОФОНДО 2000”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, за игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. “Кюстенджа” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз на
“ПРОФОНДО 2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Славянска”, № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова - Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист,
изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, ул. „Кюстенджа” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 39 /тридесет и девет/
броя игрални автомати с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следната промяна:
1. Промяна на броя на игралните автомати свързани към система за
формиране на премия джакпот:
- Classic Blend Jackpot System(CBJS), с идентификационен номер CBJS 05268 –
/от 6 на 8/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7.„ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1625/26.06.2013 г./,/вх. № И1625/29.05.13г./
На 29.05.2013 г. с вх. № И-1625, 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 „ОСКАР БЕТ”
ООД, гр. Пловдив, за намаляване с 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев”
№ 74-76.
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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 Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ОСКАР БЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Централен”, ул. „Генерал Данаил Николаев” № 74, ЕИК: 201969940, представлявано от
Костадин Михайлов Корадов – управител, изразяващи се в намаляване с 10 /десет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев” №
74-76.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и
три/ броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ОСКАР БЕТ” ООД, гр. Пловдив:
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен номер JP120305-008;
- Vega Jackpot System, тип EGT-JS 22, идентификационен номер 83572.
2. Промяна в „СЕДМИЧНА БОНУС ИГРА № 2”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8.„М.М.Г.”ООД, гр. София /изх. № П-1635/26.06.2013 г./,/вх. № И-1635/31.05.13г./
На 31.05.2013 г. с вх. № И-1635, 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 намаляване с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул.
„Патриарх Евтимий” № 66, ет. 1, УПИ XL в кв. 105.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат 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 намаляване с 4 /четири/ 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 22 /двадесет и
два/ броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „М.М.Г.” ООД, гр. София, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя свързани автомати към системи за формиране на премия
джакпот:
1.1. тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идент. № CBJS 76120 – /от 18 на
15/.
1.2. тип BGJP 20.11, версия 1.01, идент. № JP 100216-102 - /от 2 на 1/
2. Промяна в бонус игри:
2.1. В чл. 19, ал. 1 се променя броят на премиите в седмичната бонус игра.
2.2. Преустановява се провеждането на месечната бонус игра.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9.„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София /изх. № П-1641/27.06.2013 г./,/вх. № И1641/31.05.13г./
На 31.05.2013 г. с вх. № И-1641, 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 „EЛ.ДЖИ.ЕС.99” ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата, намаляване с 14
/четиринадесет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места, 1 /един/
брой джакпот система и утвърждаване на промени в Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес:
Варна, район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхов” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Софийски герой” № 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК:
121647166, представлявано от Борислав Душков Михайлов и Светлана Ганчева Милева управители, заедно и поотделно , изразяващи се в подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата, намаляване с 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/
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броя игрални места и 1 /един/ брой джакпот система в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхов” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „EЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на наименование, тип и версия на игрални автомати свързани
към система за формиране на премия джакпот:
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller,
идентификационен номер 574940801.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към системи за формиране
на премии джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 051003-001.
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 040305-015.
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Local Controller,
идентификационен номер 574940801.
- тип Advansys Progressive Jackpot System – Wide Area Controller,
идентификационен номер 574940807.
3. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот:
- тип Atronic Progressive Link, King Kong Cash, идентификационен номер
1232404005.
4. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

EGT Progressive
Jackpot тип VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Advansys
Progressive Jackpot
System – Local
Controller
Advansys
Progressive Jackpot
System – Wide Area
Controller

2.
3.
4.
5.

6.

Производител
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

05453

011

1.0

„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД
„Казино технологии” АД

JP 050708-006
JP 051003-001
JP 040305-015

003
003
003

1.0
1.0
1.0

Advansys d.o.o..

574940801

055

1.0

Advansys d.o.o..

574940807

056

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10.„ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-1645/27.06.2013 г./,/вх. №
И-1645/03.06.13г./
На 03.06.2013 г. с вх. № И-1645, 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 „ГЕЙМС
МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8
/осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално
място, 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. Балчик, обл. Добрич, ул. „Дунав” № 2Б.
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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 Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Витоша”, ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 202005806,
представлявано от Илиян Делчев Йонов - управител, изразяващи се в подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален
автомат с 1 /един/ брой игрално място и увеличаване с 6 /шест/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Балчик, област Добрич, ул. „Дунав” № 2Б.
В игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя игрални
автомата с 15 /петнадесет / броя игрални места.
П. ДКХ да утвърди на „ГЕЙМС МЕНИДЖМЪНТ” 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:
1.1. Vega Jackpot System, тип EGT-JS22, с идентификационен № 85030.
2. Промяна на броя свързани игрални автомати в система за формиране на
премия джакпот:
2.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идент. № JP090408-005- /от 2 на 3/;
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

BGJP 60-04, Fusion

3.

Vega Jackpot
System, EGT-JS22

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

Идентификацион
ен номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисления

JP090408-005

003

1.0

JP081124-029

052

2.0

85030

099

1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11.„КОНТИ”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-1668/26.06.2013 г./,/вх. № И-1668/06.06.13г./
На 06.06.2013 г. с вх. № И-1668, 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 „КОНТИ”
ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ 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. Разград, пл. „Момина чешма”, кино „Д. Благоев”.
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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 Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. 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 подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл.
„Момина чешма”, кино „Д. Благоев”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/
броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КОНТИ” ЕООД, гр. Русе,
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 111116-016.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12.„ИНТЕРГЕЙМ 2009”ООД, гр. Бургас /изх. № П-1672/26.06.2013 г./,/вх. № И1672/06.06.13г./
На 06.06.2013 г. с вх. № И-1672, 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 „ИНТЕРГЕЙМ
2009” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаляване с 1
/един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ 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. Китен, област Бургас, ул. „Странджа” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
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„Изгрев”, бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от управителя
Десислава Емилова Оцетова – управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата, намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Китен, област Бургас, ул. „Странджа” № 10.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 17
/седемнадесет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, включващи следните промени:
1. Промяна на наименование, тип и версия на игрални автомати свързани
към система за формиране на премия джакпот:
- тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), идентификационен номер CBJS
08617/2009.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13.ЕТ „ПЕТТЕ ЗОДИИ – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ”, гр. Несебър /изх. № П1673/26.06.2013 г./,/вх. № И-1673/06.06.13г./
На 06.06.2013 г. с вх. № И-1673, 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 ЕТ „ПЕТТЕ ЗОДИИ
– ЙОРДАН ЙОРДАНОВ”, гр. Несебър, за намаляване с 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Богороди” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ЕТ „ПЕТТЕ ЗОДИИ – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр.
Несебър, област Бургас, ул. „Крайбрежна” № 4, ЕИК: 812029551, представляван от
Йордан Димитров Йорданов /физическо лице - търговец/, изразяваща се в намаляване с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Богороди” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/
броя игрални автомата с 37 /тридесет и седем/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.14.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П1674/26.06.2013 г./,/вх. № И-1674/06.06.13г./
На 06.06.2013 г. с вх. № И-1674, 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 СД „ЕЛДОРАДОНПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата, намаляване с 1 /един/ брой игрално място на съществуващ 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. Велинград, обл.
Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 12 – бивши „Централни хали”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, със седалище и адрес на
управление: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243,
представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, изразяващи се в подмяна на 7
/седем/ броя игрални автомата и намаляване с 1 /един/ брой игрално място на
съществуващ игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Велинград, обл. Пазарджик, ул.
„Александър Стамболийски” № 12 – бивши „Централни хали”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/
броя игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”,
гр. Панагюрище,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:
1.1. тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идент. № JP110713 - 005 ще бъде
подменена със система тип BGJP 60-04, версия Fusion, с идент. № JP110302 - 005.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
2.1. тип BGJP 20.11, версия 1.01, с идент. № JP 070723-037 – /от 4 на 3/.
3. Отпада раздел ІV – бонус игра.
4. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

BGJP 60-04, Fusion

3.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

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

Идент. номер

Уд-ние за
одобрен тип
ДП

Процент на
отчисления

JP 070723-037

003

1.0

JP 110302-005

052

4.5

CBJS 03729

022

1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15.„ВАЛМАР-ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ”ЕООД, гр. Раднево /изх. № П-1701/27.06.2013
г./,/вх. № И-1701/10.06.13г./
На 10.06.2013 г. с вх. № И-1701, 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 „ВАЛМАР –
ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево, за намаляване с 6 /шест/ броя игрални
автомата с 11 /единадесет/ 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. Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Раднево, обл. Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 33, вх. В, ет. 4, ап. 12, ЕИК:
123624369, представлявано от Валентин Георгиев Вангелов – управител, изразяващи се в
намаляване с 6 /шест/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, бл. 58.
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 „ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр.
Раднево, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, включващи следните промени:
1. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот тип BGJP 60-04, версия Fusion, идентификационен № JP 070816-005.
2. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот EGT Progressive Jackpot тип VGJP1, идентификационен номер 70019.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

Vega Jackpot System
тип EGT-JS22
EGT Progressive
Jackpot тип VGJP1

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

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

85912

099

1.0

70019

011

1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.16.„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-1757/26.06.2013 г./,/вх. № И1757/17.06.13г./
На 17.06.2013 г. с вх. № И-1757, 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 „ТЕМАКС
КЛУБ” ООД”, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3, ЕИК: 831038892, представлявано от
Веселин Благовестов Матеев - управител, изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 45 /четиридесет
и пет/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следните промени:
1. Промяна на броя игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion , идентификационен номер JP 050620-019.
2. Подмяна на система за формиране на премия джакпот:
- система Atronic Progressive Link King Kong Cash, идентификационен
номер 43056610 ще бъде подменена със система Atronic Progressive Link Oxygen тип
Cash Fever, идентификационен номер 3000009916.
3. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино
Технологии” АД

JP 040531-001

003

1.0

2.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино
Технологии” АД

JP 091022-005

003

1.0

3.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино
Технологии” АД

JP 091022-006

003

1.0

4.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино
Технологии” АД

JP 050620-019

052

2.0

5.

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

CBJS 05400

022

1.0
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6.

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

CBJS 05378

022

1.0

7.

EGT Progressive
Jackpot, VGJP1

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

71684

011

1.0

8.

Atronic Progressive
Link Oxygen
тип Cash fever

Atronic International
GmbH

3000009916

084

2,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17.„ОЛИМП 09”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-1769/26.06.2013 г./,/вх. № И1769/19.06.13г./
На 19.06.2013 г. с вх. № И-1769, 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 „ОЛИМП 09”, гр.
Пловдив, 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. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ОЛИМП 09”, 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
в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, ул. „Съединение” № 27А.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 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 подмяна на игрални автомати, свързани към система за формиране на
премия джакпот:
- тип BGJP 20.11, версия 1.01, идентификационен номер JP 091104-009.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.18.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1774/26.06.2013 г./,/вх. № И1774/20.06.13г./
На 20.06.2013 г. с вх. № И-1774, 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 „КОМЕРС”,
ЕООД гр. Севлиево, 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. Павликени, област Велико Търново, ул.
„Атанас Хаджиславчев” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
І. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „КОМЕРС”, ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев- управител,
изразяващи се в подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 14
/четиринадесет/ броя игрални автомата с 16 /шестнадесет/ 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. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- тип BGJP 60-04, Fusion, с идентификационен номер JP 070928-014.
2. След промяната в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11,
„Казино Технологии”
1.01
АД
EGT Progressive
„Евро Геймс
Jackpot, VGJP1
Технолоджи” ООД
BGJP 60-04,
„Казино технологии” АД
Fusion

2.
3.

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP070723-004

003

1.0

05093

011

1,5

JP070928-014

052

4.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19.„ЕКС ПИ ЕЛ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-1775/26.06.2013 г./,/вх. № И1775/20.06.13г./
На 20.06.2013 г. с вх. № И-1775, 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 „ЕКС ПИ ЕЛ”
ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 5 /пет/ 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 в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо Самсаров” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. ДКХ да даде разрешение за извършване на промени в издадения лиценз
на „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, изразяващи се в
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо
Самсаров” № 35.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КЕШ ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр. Димитровград,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, включващи следните промени:
1. BGJP 20.11, 1.01, с идентификационен № JP 110725-004 ще бъде
подменена със система CAT 4 CASH jackpot server, тип EGT-JS31, с идентификационен
№ 88338.
2. Инсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия джакпот:
- BGJP 60-04, Fusion, идентификационен номер JP 130516-029.
3. Нова бонус игра описана в Раздел IV от правилата.
2. След промените в игралната зала ще функционират следните 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 - 5
За - 5
Против - няма.
2.20.„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-1784/27.06.2013 г./,/вх. № И1784/20.06.13г./
На 20.06.2013 г. с вх. № И-1784, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
32, чл. 38, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД”
ООД, гр. София, за подмяна на 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. София, бул. „Янко Сакъзов” № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
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даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
I. 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 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 76.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 43 /четиридесет
и три/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. ДКХ да утвърди на „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
включващи следната промяна:
- Atronic Progressive Link тип King Kong Cash, с идентификационен №
49030781 да бъде подменена със система Atronic Progressive Link Oxygen тип Cash Fever,
с идентификационен № 3000009912.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

BGJP 20.11, 1.01

3.

BGJP 20.11, 1.01

4.

BGJP 60-04, Fusion

5.

6.

7.

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

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)
Atronic Progressive
Atronic International
Link Oxygen
GmbH
тип Cash Fever
EGT Progressive
Jackpot тип VGJP1

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ИА

Процент на
отчисление

JP090903-001

003

1.0

JP090903-002

003

1.0

JP100308-022

003

1.0

JP051216-001

052

2.0

CBJS 05217

022

1.0

3000009912

084

2.0

05279

011

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.21.„ЖОКЕР-1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-1821/27.06.2013 г./,/вх. № И1821/26.06.13г./
На 26.06.2013 г.. с вх. № И-1821, 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 „ЖОКЕР1999” ООД, гр. Сливен, за намаляване с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване
на промени в Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
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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 Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат 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 намаляване с 1 /един/ брой игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 23 /двадесет и
три/ броя игрални автомата с 64 /шестдесет и четири/ 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 както следва:
1. Промяна на брой игрални автомати, свързани към система за формиране
на премия джакпот:
- тип RF 07, идентификационен номер 0003;.
2. Деинсталиране на 1 /един/ брой система за формиране на премия
джакпот:
- тип BGJP 20.11, 1.01, идентификационен номер JP091029-018.
3. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.

Тип, версия
BGJP 20.11, 1.01

2.

RF 07

3.

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)

4.

BGJP 60-04, Fusion

5.

EGT Progressive
Jackpot тип VGJP1

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

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

JP041004-006

003

1

0003

019

1

CBJS 05380

022

1

JP 100524-024

052

2

05280

011

1

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За залагания върху резултати от спортни състезания:
3.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1755/26.06.2013
г./,/вх. № И-1755/17.06.13г./
На 17.06.2013 г. с вх. № И-1755, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
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които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 12
/дванадесет/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ:
000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор,
изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1.гр. София, Метростанция НДК-подлез, срещу изход на площад
„България”, магазин „Relay”;
2.гр. София, Метростанция Европейски съюз, изход бул. „Арсеналски”,
магазин „One minute”;
3.гр. София, ж.к. „Надежда”, ул. „Хан кубрат” № 61, магазин „Inmedio”, на
територията на „Кауфланд Надежда”;
4.гр. София, ж.к. „Младост”, ул. „Филип Аврамов” № 3, магазин „Inmedio”,
на територията на „Кауфланд”;
5.гр. София, жк. „Слатина, бул. „Асен Йорданов” № 7, магазин „Inmedio”, на
територията на „Кауфланд”;
6.гр. София, Метростанция НДК, южен вестибюл, изход площад „България”,
магазин „Relay”;
7.гр. София, Метростанция НДК, северен вестибюл, изход бул. „Патриарх
Евтимий”, магазин „Relay”;
8.гр. София, Метростанция Сердика, платформа, магазин „One minute”;
9.гр. София, Метростанция Сердика, изход площад „Св. Неделя”, магазин
„Relay”;
10.гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър,”ул. „Резбарска” № 1, магазин
„Inmedio”, на територията на „Кауфланд”;
11.гр. София, ул. „Скопие” № 1, магазин „Inmedio”, на територията на
„Кауфланд”;
12.гр. София, ж.к. „Дружба”, ул. „Хайделберг” № 1, магазин „Inmedio”, на
територията на „Кауфланд”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
3.2.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1797/26.06.2013
г./,/вх. № И-1797/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1797, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 1
/eдин/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 000694293,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, изразяваща се в
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и изплаща печалби за хазартна игра със залагания
върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
1.гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За тото и лото игри:
4.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1754/26.06.2013
г./,/вх. № И-1754/17.06.13г./
На 17.06.2013 г. с вх. № И-1754, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”,
изразяваща се в откриване на 12 /дванадесет/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и

45

Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени 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 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ:
000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор,
изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следните
пунктове:
1.гр. София, Метростанция НДК-подлез, срещу изход на площад
„България”, магазин „Relay”;
2.гр. София, Метростанция Европейски съюз, изход бул. „Арсеналски”,
магазин „One minute”;
3.гр. София, ж.к. „Надежда”, ул. „Хан кубрат” № 61, магазин „Inmedio”, на
територията на „Кауфланд Надежда”;
4.гр. София, ж.к. „Младост”, ул. „Филип Аврамов” № 3, магазин „Inmedio”,
на територията на „Кауфланд”;
5.гр. София, жк. „Слатина, бул. „Асен Йорданов” № 7, магазин „Inmedio”, на
територията на „Кауфланд”;
6.гр. София, Метростанция НДК, южен вестибюл, изход площад „България”,
магазин „Relay”;
7.гр. София, Метростанция НДК, северен вестибюл, изход бул. „Патриарх
Евтимий”, магазин „Relay”;
8.гр. София, Метростанция Сердика, платформа, магазин „One minute”;
9.гр. София, Метростанция Сердика, изход площад „Св. Неделя”, магазин
„Relay”;
10.гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър,”ул. „Резбарска” № 1, магазин
„Inmedio”, на територията на „Кауфланд”;
11.гр. София, ул. „Скопие” № 1, магазин „Inmedio”, на територията на
„Кауфланд”;
12.гр. София, ж.к. „Дружба”, ул. „Хайделберг” № 1, магазин „Inmedio”, на
територията на „Кауфланд”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-1798/26.06.2013
г./,/вх. № И-1798/24.06.13г./
На 24.06.2013 г. с вх. № И-1798, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
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които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”,
изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 1 – 3, чл. 69, ал. 1 и 3от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на
членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да
вземат решение, с което:
ДКХ да даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ:
000694293, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор,
изразяваща се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР” да приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО
2” в следния пункт:
1.гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на
задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„МИЛЕНИУМ-МВ”ЕООД, гр. Димитровград /изх. № П-1404/27.06.2013 г./,/вх. № И1404/29.04.13г./
На 29.04.2013 г. с вх. № И-1404, 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 „МИЛЕНИУММВ” ЕООД, гр. Димитровград, 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. Димитровград, област Хасково, бул.
„България” № 1 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-2627/06.02.2013 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 Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
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38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да утвърди на „МИЛЕНИУМ-МВ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 1, ЕИК: 126649840,
представлявано от Митко Стоянов Желязков – управител, представените за игрална зала
с адрес: гр. Димитровград, област Хасково, бул. „България” № 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ЛОТОС 93”ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-1478/26.06.2013 г./,/вх. № И1478/30.04.13г./
На 30.04.2013 г. с вх. № И-1478, 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 „ЛОТОС 93”
ООД, гр. Стамболийски, 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. Цалапица, община Родопи, област
Пловдив, ул. „Стефан Стамболов” № 24а, парцел 1744, УПИ ІІ-магазин, кв. 81 /по
дадено Разрешение № И-1314/30.07.2011 г. на ДКХ.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ ЛОТОС 93” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 75, ЕИК:
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825199354, представлявано от Атанас Георгиев Средков – управител, Атанас Василев
Шушутев – управител и Ангел Стоянов Лазаров – управител, представените за игрална
зала с адрес: с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив, ул. „Стефан Стамболов” №
24а, парцел 1744, УПИ ІІ-магазин, кв. 81, промени в:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати
и задължителни образци за счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ФЕЙС 2006”ООД, гр. София /изх. № П-1480/26.06.2013 г./,/вх. № И-1480/30.04.13г./
На 30.04.2013 г. с вх. № И-1480, 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 „ФЕЙС 2006”
ООД, гр. София,
за
утвърждаване на промени в Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с
игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност, и Задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: с. Борино, обл. Смолян, ул. „Дъга” № 20
/по дадено Разрешение № И-1594/01.10.2010 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ФЕЙС 2006” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 21, вх. А, ет. 6, ап.
24, ЕИК: 175090137, представлявано от Офелия Иванова Жекова - управител,
представените за игрална зала с адрес: с. Борино, обл. Смолян, ул. „Дъга” № 20, промени
в:
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1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-1503/26.06.2013 г./,/вх. №
И-1503/30.04.13г./
На 30.04.2013 г. с вх. № И-1503, 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 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. Петрич, област Благоевград, ул.
„Славянска” № 5 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1897/28.09.2012 г.
на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
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/,
представените за игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Славянска”
№ 5, промени в:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на

50

работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5.ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич /изх. № П-1507/26.06.2013 г./,/вх. №
И-1507/30.04.13г./
На 30.04.2013 г. с вх. № И-1507, 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 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. Гоце Делчев, област Благоевград, ул.
„Солун” № 5 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-62/11.02.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
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/,
представените за игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Солун”
№ 5, промени в:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
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2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6.„АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ”ООД, гр. Варна /изх. № П-1508/26.06.2013 г./,/вх. № И1508/30.04.13г./
На 30.04.2013 г. с вх. № И-1508, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 11, чл. 32,
чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АМЮГЕЙМС–
БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна, за утвърждаване на промени в Задължителни 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. Търговище, ул. „Славейков” № 4 /по
Удостоверение за издаден лиценз № И-527/04.04.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да утвърди на „АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2, ЕИК: 102037817,
представлявано заедно и поотделно от управителите Виолета Атанасова Асенова и
Даниел Христов Димитров, представените за игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул.
„Славейков” № 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,
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минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1509/26.06.2013 г./,/вх. № И1509/30.04.13г./
На 30.04.2013 г. с вх. № И-1509, 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 „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, 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. Асеновград, област Пловдив, ул. „Цар
Иван Асен ІІ” № 9 в /по Удостоверение за издаден лиценз № И-1876/03.09.2012 г. на
ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да утвърди 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, представените за игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, област Пловдив, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 9 в, 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.8.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1510/26.06.2013 г./,/вх. № И1510/30.04.13г./
На 30.04.2013 г. с вх. № И-1510, 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 „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, 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. Павликени, област Велико Търново,
ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5 /по Удостоверение за издаден лиценз № И1738/26.07.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да утвърди 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, представените за игрална зала с
адрес: гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 5, промени
в:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.9.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1512/26.06.2013 г./,/вх. № И1512/30.04.13г./
На 30.04.2013 г. с вх. № И-1512, 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 „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, 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. Гоце Делчев, област Благоевград, ул.
„Струма”№ 5 /по дадено Разрешение № И-920/03.05.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да утвърди 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, представените за игрална зала с
адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Струма”№ 5, промени в:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.10.„ПОМО ГИЗА”ООД, гр. Поморие /изх. № П-1511/26.06.2013 г./,/вх. № И1511/30.04.13г./
На 30.04.2013 г. с вх. № И-1511, 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 „ПОМО ГИЗА” ООД, гр. Поморие, за утвърждаване на промени в Задължителни правила за

55

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. Поморие, област Бургас, ул. „Яворов”
№ 15 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-727/01.05.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да утвърди на „ПОМО - ГИЗА” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Поморие, област Бургас, ул. „Яворов” № 15, ЕИК: 200367496,
представлявано от Георги Атанасов Тръпков – управител, представените за игрална зала
с адрес: гр. Поморие, област Бургас, ул. „Яворов” № 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 - 5
За - 5
Против - няма.
1.11.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1513/26.06.2013 г./,/вх. № И1513/30.04.13г./
На 30.04.2013 г. с вх. № И-1513, 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 „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, 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. Левски, област Плевен, ул. „Христо
Ботев”№ 52 /по дадено Разрешение № И-920/03.05.2012 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 Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да утвърди 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, представените за игрална зала с
адрес: гр. Левски, област Плевен, ул. „Христо Ботев”№ 52, промени в:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.12.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1514/26.06.2013 г./,/вх. № И1514/30.04.13г./
На 30.04.2013 г. с вх. № И-1514, 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 „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, 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, ул. „Свищовска” № 91 /по
Удостоверение за издаден лиценз № И-2585/28.12.2012 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 Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
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даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
ДКХ да утвърди 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, представените за игрална зала с
адрес: гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 91, промени в:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.13.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-1515/26.06.2013 г./,/вх. № И1515/30.04.13г./
На 30.04.2013 г. с вх. № И-1515, 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 „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, 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, ул. „Петко Каравелов” № 3А
20 /по Удостоверение за издаден лиценз № И-2445/04.12.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2, изречение второ от Закона за
хазарта (ЗХ) се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с
изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и
Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за
даване на разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни
такси, поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11, чл.
38, ал. 2 и 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат внесеното предложение и да вземат
решение, с което:
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ДКХ да утвърди 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, представените за игрална зала с
адрес: гр. Габрово, ул. „Петко Каравелов” № 3А, промени в:
1. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци
за счетоводна отчетност, включващи промени в правилата, съобразени с приетите от
ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
задължителни образци за счетоводна отчетност.
2. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол, включващи промени в изискванията,
съобразени с приетите от ДКХ с протокол № 1/16.01.2013 г. Общи задължителни
изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по
искането са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети - Поправка на очевидни фактически грешки:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-1116-1/26.06.2013 г./,/вх. № И-11161/21.06.13г./
На 21.06.2013 г. с писмо вх. № И-1116-1 Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за
издаден лиценз № И-1116 от 12.06.2013 г.
При изготвяне на предложение с изх. № И-1116/15.04.2013 г. е допусната
очевидна фактическа грешка при изписването на типа и версията на 2 /два/ броя игрални
автомати. Същите са на позиции № 32 и № 34 в Решение № И-1116/31.05.2013 г. на ДКХ
от списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано в игралната зала след
промените, като вписаните тип и версия са EGT-VS5-4 /еднакви за двата автомата/.
Вярното изписване на типа и версията е EGT-VS6-4.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ

Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Предложение № И 1116/31.05.2013 г., съответно в Решение № И-1116 от 31.05.2013 г. на ДКХ, в списъка на
игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано в игралната зала.
Погрешно изписаните тип и версия на игрални автомати PREMIER
MULTI-3, с идентификационни номера 83885 и 83887, съответно на позиции № 32 и №
34 в списъка на игралното оборудване, което ще бъде експлоатирано в игралната зала да
се поправят, като се заменят с вярно изписаните тип и версия EGT-VS6-4 /еднакви за
двата автомата/.
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Поправката на списъка на игралното оборудване, което ще бъде
експлоатирано в игралната зала, да се отрази в издаденото на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-1116/12.06.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„МИЛИОН КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-998-1/26.06.2013 г./,/вх. № И-9981/19.06.13г./
На 19.06.2013 г. с вх. № И-998-1, в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за
хазарта, Държавната комисия по хазарта е уведомена за допусната очевидна фактическа
грешка в Удостоверение за издаден лиценз № И-998/04.06.2013 г. на ДКХ за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, район „Изгрев”, бул.
„Цариградско шосе” № 16, бл. 11.
При изготвяне на предложение № И-998/31.05.2013 г. в списъка на
игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала е допусната грешка
в изписването на номерата на удостоверенията за одобрен тип на игралните автомати на
позиции от № 36 до № 38 включително.
На позиции от № 36 до № 38 вкл. в таблицата с игралните автомати за
игрални автомати с наименование БАРГЕЙМ са записани грешно номерата на
удостоверенията за одобрен тип на игралните автомати – ИА 035.1. Вярното изписване
на номерата на удостоверенията за одобрен тип на игралните автомати е № ИА 035.3.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 3 от ЗХ Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ

Поправя очeвидна фактическа грешка, допусната в Предложение № И998/31.05.2013 г., съотвено в Решение № И-998/31.05.2013 г., в списъка на игралното
оборудване, което ще бъде експлоатирано в игралната зала.
Погрешно изписаните номера на удостоверенията за одобрен тип на
игралните автомати да се поправят както следва:
- позиция от № 36 до № 38 вкл. - ИА 035.1 да се поправи, като вярното
изписване е ИА 035.3.
Поправката на списъка на игралното оборудване, което ще бъде
експлоатирано в игралната зала, да се отрази в издаденото на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-998/04.06.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Председател:
/Иван Еничеров/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/
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