РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 19
София, 30.08.2013 г.
Днес, 30 август 2013 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Атанаска Георгиева,
г-жа Даниела Щрегарска и г-н Явор Колев – 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 - Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-1136/29.08.13
г./
Раздел втори - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата, вписани
в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2213/27.08.2013 г./,/вх. № И2213/23.08.13г./
2. За моментна лотарийна игра:
2.1.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2106/27.08.2013 г./,/вх. № И-2106/05.08.13г./
2.2.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2107/27.08.2013 г./,/вх. № И-2107/05.08.13г./
3. За залагания върху случайни събития:
3.1.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2106/27.08.2013 г./,/вх. № И-2106/05.08.13г./
3.2.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2109/27.08.2013 г./,/вх. № И-2109/05.08.13г./
4. За залагания върху случайни събития чрез телекомуникационно средство:
4.1.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2106/27.08.2013 г./,/вх. № И-2106/05.08.13г./
4.2.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2108/27.08.2013 г./,/вх. № И-2108/05.08.13г./
Раздел трети - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2091/29.08.2013 г./,/вх. №
И-2091/01.08.13г./
1.2.„ХАЗАРТ 09”ООД, гр. София /изх. № П-2118/29.08.2013 г./,/вх. № И-2118/07.08.13г./
1.3.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2205/27.08.2013 г./,/вх. № И-2205/22.08.13г./
Раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
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1.1.„ЕЛИТ 8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2111/29.08.2013 г./,/вх. № И-2111/05.08.13г./
1.2.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2165/28.08.2013 г./,/вх. № И-2165/15.08.13г./
Раздел пети - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ИРАДА-БЪЛГАРИЯ”ООД, гр. София /изх. № П-1840/29.08.2013 г./,/вх. № И1840/27.06.13г./
1.2.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2065/29.08.2013 г./,/вх. № И-2065/29.06.13г./
Раздел шести - Разглеждане на подадени документи от организатори на хазартни игри в
изпълнение на § 7, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
хазарта:
1. Докладна записка изх. № 1134/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив с вх. № 1562/25.06.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-1768/30.07.2013 г./
2. Докладна записка изх. № 1140/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„ГЕЙМЪР – 2001” ЕООД, гр. София с вх. № 1360/04.06.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-1104/06.06.2013 г./
3. Докладна записка изх. № 1139/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца с вх. № 1488/17.06.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз №
И-1186/05.06.2013 г./
4. Докладна записка изх. № 1138/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„БЕЛФАСТ” ООД, гр. София с вх. № 1521/20.06.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2550/27.12.2012 г./
5. Докладна записка изх. № 1137/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София с вх. № 1361/04.06.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-1698/29.07.2013 г./
6. Докладна записка изх. № 1141/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен с вх. № 1544/24.06.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-1821/03.07.2013 г./
7. Докладна записка изх. № 1144/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„ГЕЙМ-4” АД, гр. София с вх. № 1359/04.06.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз №
И-510/10.05.2013 г./
8. Докладна записка изх. № 1142/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„МЕРИЛИН-1” ЕООД, гр. Варна с вх. № 1588/27.06.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-2033/05.10.2013 г./
Раздел седми - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в издадени
лицензи:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„МАКРА-Т”ООД, гр. София /изх. № П-2097/27.08.2013 г./,/вх. № И-2097/02.08.13г./
1.2.„ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София /изх. № П-2120/29.08.2013 г./,/вх. № И-2120/07.08.13г./
1.3.„МАКРА-Т”ООД, гр. София /изх. № П-2167/29.08.2013 г./,/вх. № И-2167/15.08.13г./
1.4.„КАЗИНО ДИАМАНТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2197/29.08.2013 г./,/вх. № И2197/20.08.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „НАЦИОНАЛ ГРУП”, гр. София /изх. № П-1987/29.08.2013 г./,/вх. № И1987/15.07.13г./
2.2. ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2014/27.08.2013 г./,/вх. № И2014/19.07.13г./
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2.3. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2024/29.08.2013 г./,/вх. № И2024/23.07.13г./
2.4. „ЕЛИТ-8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2025/27.08.2013 г./,/вх. № И-2025/23.07.13г./
2.5. „ЕЛИТ-8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2026/29.08.2013 г./,/вх. № И-2026/23.07.13г./
2.6. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2034/29.08.2013 г./,/вх. № И2034/24.07.13г./
2.7. „Е.Г.-БАНСКО”ЕООД, гр. София /изх. № П-2044/27.08.2013 г./,/вх. № И2044/25.07.13г./
2.8. „РАЗЛОГ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2045/29.08.2013 г./,/вх. № И2045/25.07.13г./
2.9. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2049/29.08.2013 г./,/вх. № И2049/26.07.13г./
2.10. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2050/29.08.2013 г./,/вх. № И2050/26.07.13г./
2.11. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2051/27.08.2013 г./,/вх. № И2051/26.07.13г./
2.12. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2052/27.08.2013 г./,/вх. № И2052/26.07.13г./
2.13. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2053/27.08.2013 г./,/вх. № И2053/26.07.13г./
2.14. „ЕКЗА ГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-2054/27.08.2013 г./,/вх. № И-2054/26.07.13г./
2.15. „БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2057/29.08.2013 г./,/вх. № И2057/26.07.13г./
2.16. „БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2058/29.08.2013 г./,/вх. № И2058/26.07.13г./
2.17. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2063/29.08.2013 г./,/вх. № И2063/29.07.13г./
2.18. ЕТ„МОРАМЕКС-ТОМА МАРЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-2073/27.08.2013 г./,/вх. №
И-2073/29.07.13г./
2.19. СД„ЕЛДОРАДОІНПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2074/29.08.2013 г./,/вх. № И-2074/29.07.13г./
2.20. „ДЕЯН 2010”ЕООД, гр. София /изх. № П-2086/27.08.2013 г./,/вх. № И-2086/31.07.13г./
2.21. ЕТ„АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София /изх. № П-2087/29.08.2013 г./,/вх. № И2087/31.07.13г./
2.22. „ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2089/29.08.2013 г./,/вх. № И2089/31.07.13г./
2.23. ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. София /изх. № П-2093/27.08.2013 г./,/вх. № И2093/02.08.13г./
2.24. „УЪРЛД ГЕЙМ”ООД, гр. София /изх. № П-2095/27.08.2013 г./,/вх. № И2095/02.08.13г./
2.25. „РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2105/27.08.2013 г./,/вх. № И2105/05.08.13г./
2.26. „ЧЕРРИ”ООД, гр. Русе /изх. № П-2113/29.08.2013 г./,/вх. № И-2113/06.08.13г./
2.27. ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2114/27.08.2013 г./,/вх. № И2114/06.08.13г./
2.28. „ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2121/29.08.2013 г./,/вх. № И-2121/07.08.13г./
2.29. „ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2122/29.08.2013 г./,/вх. № И-2122/07.08.13г./
2.30. „ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2127/29.08.2013 г./,/вх. № И2127/07.08.13г./
2.31. „СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2133/29.08.2013 г./,/вх. № И2133/07.08.13г./
2.32. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2142/29.08.2013 г./,/вх. № И2142/07.08.13г./
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2.33. „ИЗПАУ-2008”ЕООД, гр. Любимец /изх. № П-2150/29.08.2013 г./,/вх. № И2150/09.08.13г./
2.34. ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2162/27.08.2013 г./,/вх. № И2162/14.08.13г./
2.35. „МЕГА ШАНС ГРУП-ГР.ЗАВЕТ”ЕООД, гр. Завет /изх. № П-2170/27.08.2013 г./,/вх. №
И-2170/15.08.13г./
2.36. „МАКАО 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2174/29.08.2013 г./,/вх. № И-2174/15.08.13г./
2.37. „БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2178/27.08.2013 г./,/вх. № И-2178/15.08.13г./
2.38. „БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2179/29.08.2013 г./,/вх. № И-2179/15.08.13г./
2.39. „РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2186/29.08.2013 г./,/вх. № И2186/16.08.13г./
2.40. „РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2191/27.08.2013 г./,/вх. № И2191/19.08.13г./
2.41. „РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2192/29.08.2013 г./,/вх. № И2192/19.08.13г./
2.42. ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2196/27.08.2013 г./,/вх. № И2196/20.08.13г./
2.43. „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2209/29.08.2013 г./,/вх. № И2209/23.08.13г./
Раздел осми - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 - 7 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-2056/29.08.2013 г./,/вх. № И2056/26.07.13г./
1.2.„УИН БЕТ-2”ООД, гр. София /изх. № П-2096/27.08.2013 г./,/вх. № И-2096/02.08.13г./
1.3.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-2126/29.08.2013 г./,/вх. № И-2126/07.08.13г./
Раздел девети - Поправка на очевидни фактически грешки:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-1539-1/27.08.2013 г./,/вх. № И-1539-1/22.08.13г./
1.2.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1837-1/27.08.2013 г./,/вх. № И-1837-1/02.08.13г./
Раздел десети - Разни:
1.
Докладна записка във връзка постъпило писмо от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна /изх. № И-2060/И-2061/И-2062/И-2064/29.08.13 г./
2.
„ГОЧЕВ-СТАР”ООД, гр. София /изх. № П-2080/30.08.2013 г./,/вх. № И-2080/30.07.13г./
3.
Докладна записка във връзка с Решение № И-1692/31.07.2013 г. /изх. № И1692/30.08.13 г./
По Раздел първи - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П1136/29.08.13 г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри от разстояние и са достъпни от територията на Република
България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
1. https://www.bensbingo.com/
2. https://www.redbet.com/
3. https://global.138.com/
4. https://www.goldbetting.com/
5. https://energycasino.com/
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6. https://www.eurocasinobet.com/
7. https://www.cardcasino.com/
8. http://www.thelotter.com/
9. http://www.geobet.com/
10. http://www.azcasino.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на залози онлайн. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация, без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
разстояние чрез интернет съгласно техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни
от територията на Република България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ, хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ. Разрешението дава право за
организиране само на изрично посочените в него игри и не може да се прехвърля.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите, след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри
от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://www.bensbingo.com/
2. https://www.redbet.com/
3. https://global.138.com/
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4. https://www.goldbetting.com/
5. https://energycasino.com/
6. https://www.eurocasinobet.com/
7. https://www.cardcasino.com/
8. http://www.thelotter.com/
9. http://www.geobet.com/
10. http://www.azcasino.com/
IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се преустанови
нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се преустанови организирането
на хазартни игри без лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта, чрез посочените 10
/десет/ интернет страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от
територията на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по чл.
22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в законоустановения
срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото проучване на интернет
страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по
Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и обновяване.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата,
вписани в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2213/27.08.2013 г./,/вх. № И2213/23.08.13г./
На 23.08.2013 г. с вх. № И-2213, на основание чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РИДЖЪНТ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. София, за промени в обстоятелствата, вписани в
Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
гр. Правец, софийска област, кв. „Езерото” № 8, хотел „РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ ГОЛФ И
СПА”, казино „Правец”.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1606/19.06.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ж.к. Лозенец, ул. „Златен рог“ № 22, ет. 10,
офис 26, ЕИК: 200899624, представлявано от Ерик Паскал Маза – управител, за промяна в
адреса на управление на дружеството.
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. За моментна лотарийна игра:
2.1.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2106/27.08.2013 г./,/вх. № И-2106/05.08.13г./
На 05.08.2013 г. с вх. № И-2106, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартна моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, хазартна игра със
залагания върху случайни събития чрез телекомуникационно средство – „ЩАСТЛИВИЯТ
НОМЕР” и за организиране на хазартни игри със залагания върху случайни събития.
Искането е за вписване на промeни в издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1604/17.06.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени
Удостоверения за издадени лицензи и Разрешение на „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48,
ЕИК: 201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, изразяваща се в
промяна на адреса на управление на дружеството /на 31.07.2013 г. е извършена промяна на
адреса на управление на дружеството – от гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Александър
Жендов” № 6 на гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48/.
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.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2107/27.08.2013 г./,/вх. № И-2107/05.08.13г./
На 05.08.2013 г. с вх. № И-2107, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за промяна на адреса на централния пункт, в който е разположена централната
компютърна система за организиране на хазартна моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ”.
Искането е за вписване на промeни в издаденo Удостоверениe за издаден лиценз
№ И-1604/17.06.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят на
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ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат направеното
предложение и да вземат решение,с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаденo
Удостоверениe за издаден лиценз на „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК:
201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, изразяваща се в промяна
на адреса на централния пункт, в който е разположена централната компютърна система
/адреса на централния пункт е гр. София, район „Оборище”, бул. „Ситняково” № 48/.
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 случайни събития:
3.1.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2106/27.08.2013 г./,/вх. № И-2106/05.08.13г./
На 05.08.2013 г. с вх. № И-2106, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартна моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, хазартна игра със
залагания върху случайни събития чрез телекомуникационно средство – „ЩАСТЛИВИЯТ
НОМЕР” и за организиране на хазартни игри със залагания върху случайни събития.
Искането е за вписване на промeни в издадено Разрешение № И-350/12.03.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени
Удостоверения за издадени лицензи и Разрешение на „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48,
ЕИК: 201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, изразяваща се в
промяна на адреса на управление на дружеството /на 31.07.2013 г. е извършена промяна на
адреса на управление на дружеството – от гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Александър
Жендов” № 6 на гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2109/27.08.2013 г./,/вх. № И-2109/05.08.13г./
На 05.08.2013 г. с вх. № И-2109, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за промяна на адреса на централния пункт, в който е разположена централната
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компютърна система за организиране на хазартни игри със залагания върху случайни
събития.
Искането е за вписване на промeни в издадено Разрешение № И-350/12.03.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят на
ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат направеното
предложение и да вземат решение,с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Разрешение
на „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 201090102, представлявано от Калин Георгиев
Попов – управител, изразяваща се в промяна на адреса на централния пункт, в който е
разположена централната компютърна система /адреса на централния пункт е гр. София,
район „Оборище”, бул. „Ситняково” № 48/.

4. За залагания върху случайни събития чрез телекомуникационно средство:
4.1.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2106/27.08.2013 г./,/вх. № И-2106/05.08.13г./
На 05.08.2013 г. с вх. № И-2106, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на
хазартна моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, хазартна игра със
залагания върху случайни събития чрез телекомуникационно средство – „ЩАСТЛИВИЯТ
НОМЕР” и за организиране на хазартни игри със залагания върху случайни събития.
Искането е за вписване на промeни в издадено Удостоверение № И2271/27.11.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 1 - 3 от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени
Удостоверения за издадени лицензи и Разрешение на „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48,
ЕИК: 201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, изразяваща се в
промяна на адреса на управление на дружеството /на 31.07.2013 г. е извършена промяна на
адреса на управление на дружеството – от гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Александър
Жендов” № 6 на гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
4.2.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2108/27.08.2013 г./,/вх. № И-2108/05.08.13г./
На 05.08.2013 г. с вх. № И-2108, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за промяна на адреса на централния пункт, в който е разположена централната
компютърна система за организиране на хазартна игра със залагания върху случайни събития
чрез телекомуникационно средство – „ЩАСТЛИВИЯТ НОМЕР”.
Искането е за вписване на промeни в издаденo Удостоверениe за издаден лиценз
№ И-2271/27.11.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят на
ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат направеното
предложение и да вземат решение,с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаденo
Удостоверение за издаден лиценз на „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК:
201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, изразяваща се в промяна
на адреса на централния пункт, в който е разположена централната компютърна система
/адреса на централния пункт е гр. София, район „Оборище”, бул. „Ситняково” № 48/.
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 промени в обстоятелства, вписани
в Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2091/29.08.2013 г./,/вх. №
И-2091/01.08.13г./
На 01.08.2013 г. с вх. № И-2091, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЛДЪН
ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр. Димитровград, за промени в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър /по издадено на организатора Удостоверение за издаден лиценз № И1826/12.09.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
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Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ГОЛДЪН
ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.
„Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, офис 1, ЕИК: 201492357, представлявано от Веселин Кирилов
Сивинов – управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
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.„ХАЗАРТ 09”ООД, гр. София /изх. № П-2118/29.08.2013 г./,/вх. № И-2118/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2118, на основание чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
3 и чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХАЗАРТ 09“ ООД, гр.
София, за промяна в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър /по издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2436/11.12.2012 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на ХАЗАРТ 09”
ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, област Благоевград, ул.
„Македония” № 1, ЕИК: 200571595, представлявано от Росен Атанасов Перинаров –
управител, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
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.„ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2205/27.08.2013 г./,/вх. № И-2205/22.08.13г./
На 22.08.2013 г. с вх. № И-2205, на основание чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
3 и чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София,
за промяна в обстоятелствата, вписана в Търговския регистър /по издадени Удостоверения за
издаден лиценз №№ И-1726/29.07.2013 г., И-675/10.05.2013 г. и И-510/10.05.2013 г. на ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 37, ал. 4 от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
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Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ГЕЙМ-4”
АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14,
ЕИК: 121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов, по реда на чл. 37, ал. 4 от
ЗХ.
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 лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЕЛИТ 8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2111/29.08.2013 г./,/вх. № И-2111/05.08.13г./
На 05.08.2013 г. с вх. № И-2111, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Дряново, област Габрово, ул. „Шипка” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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. Внесена е
дължимата държавна такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия
по хазарта да разгледат направеното предложение и да приемат решение с което:
І. Да даде разрешение на „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, ул. ”Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, за издаване на Удостоверение за издаден лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Дряново, област Габрово, ул. „Шипка” № 73.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за
игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

Идентификацион
ен номер

1.
2.
3.

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

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

JP 080826–014
JP 080826–015
CBJS 10412

Процент
Удостоверени
на
е за одобрен
отчислени
тип ДП
я
003
052
022

1.0
4.5
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.СД„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2165/28.08.2013 г./,/вх. № И-2165/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2165, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПРИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Георги Бенковски”, УПИ XII, в кв. 207.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ)
се извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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. Внесена е
дължимата държавна такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия
по хазарта да разгледат направеното предложение и да приемат решение с което:
І. Да даде разрешение на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”,
със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април”
№ 52, ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, за издаване
на Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Георги
Бенковски”, УПИ XII, в кв. 207.
II. Да утвърди на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр.
Панагюрище, за игралната зала по т. І:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
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Тип, версия

Производител

Идент. номер

Уд-ние за
одобрен
тип ДП

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

JP 090108-104
JP 090603-107

003
052

1.0
4.5

3.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

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

CBJS 03564

022

1.5

Процент на
отчисления

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел пети - Разглеждане на писмено искане за продължаване срока на действие на
издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ИРАДА-БЪЛГАРИЯ”ООД, гр. София /изх. № П-1840/29.08.2013 г./,/вх. № И1840/27.06.13г./
На 27.06.2013 г. с вх. № И-1840, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИРАДА - БЪЛГАРИЯ” ООД ,
гр. София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-1851/31.07.2013 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав
Варненчик” № 186.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да приемат решение
с което:
Да бъде продължен срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ИРАДА - БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин”№ 34, ЕИК: 131002203, представлявано от Станислав Венков
Николаев - управител и Боян Николов Боянов – управител, заедно и поотделно, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул.
„Владислав Варненчик” № 186, с 53 /петдесет и три/ броя игрални автомата с 81 /осемдесет и
един/ броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 7 /седем/ броя системи за формиране на
премия джакпот:

JP 091211-037
JP 091211-038
JP 091211-039
JP 100603-015
CBJS 07518
09023

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
003
052
022
011

Процент
на
отчисление
1,0
1,0
1,0
2,0
1,9
1,9

43164130

054

1,5

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

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

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

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

7.

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.
1.2.„ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2065/29.08.2013 г./,/вх. № И-2065/29.06.13г./
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2065, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД , гр.
София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден
лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-2061/03.10.2012 г., за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат направеното предложение и да приемат решение
с което:
Да бъде продължен срока на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн
- управител и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”, с 23
/двадесет и три/ броя игрални автомати с 23 /двадесет и три / броя игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 1 /един/ брой система за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

8.

Octavian

Octavian Ltd.

S4UT6B-OV07

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
078

Процент
на
отчисление
0,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести - Разглеждане на подадени документи от организатори на хазартни
игри в изпълнение на § 7, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта:
1. Докладна записка изх. № 1134/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив с вх. № 1562/25.06.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-1768/30.07.2013 г./
На 25.06.2013 г. с вх. № 1562, в съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), е подадено заявление с
приложени документи към него от „ОЛИМП 09” ООД, гр. Пловдив, за игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А, в
която се организират хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-1768/30.07.2013 г.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите, необходими
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за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „ОЛИМП 09” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, пл. „Съединение” № 3,
ет. 3, офис 310, ЕИК: 200437621, представлявано от Силвия Монева Монева - управител, е
привело организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Западен”, кв. „Кишинев - Смирненски”, бул. „Пещерско шосе” № 61А.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 1140/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„ГЕЙМЪР – 2001” ЕООД, гр. София с вх. № 1360/04.06.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-1104/06.06.2013 г./
На 04.06.2013 г. с вх. № 1360, в съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), е подадено заявление с
приложени документи към него от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за игрална зала с
адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1104/06.06.2013 г. на ДКХ.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37,
ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, е привел
организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 1139/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца с вх. № 1488/17.06.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз №
И-1186/05.06.2013 г./
На 17.06.2013 г. с вх. № 1488, в съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), е подадено заявление с
приложени документи към него от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за игрална зала с адрес: гр. Бяла
Слатина, област Враца, ул. „Хан Крум” № 72 Г, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1186/ 05.06.2013 г.
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При разглеждането им се установи, че са представени необходимите
документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „ЦЕЗАР” ООД със
седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул. „Васил Кънчов” № 76, ЕИК: 106045373,
представлявано от Росен Михайлов Виденов – управител, е привело организацията и
дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Бяла Слатина, област
Враца, ул. „Хан Крум” № 72 Г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. Докладна записка изх. № 1138/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„БЕЛФАСТ” ООД, гр. София с вх. № 1521/20.06.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз
№ И-2550/27.12.2012 г./
На 20.06.2013 г. с вх. № 1521, в съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), е подадено заявление с
приложени документи към него от „БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2550/27.12.2012 г.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „БЕЛФАСТ” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район ”Лозенец”, ул. ”Кричим” № 63, ЕИК:
175023590, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, е привело
организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5. Докладна записка изх. № 1137/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София с вх. № 1361/04.06.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-1698/29.07.2013 г./
На 04.06.2013 г. с вх. № 1361, в съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), е подадено заявление с
приложени документи към него от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6, в която се организират хазартни игри с игрални
автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1698/29.07.2013 г.
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При разглеждането им се установи, че са представени необходимите
документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК:
130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, е привело
организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Гоце Делчев” № 6.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6. Докладна записка изх. № 1141/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен с вх. № 1544/24.06.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-1821/03.07.2013 г./
На 24.06.2013 г. с вх. № 1544, в съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), е подадено заявление с
приложени документи към него от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за игрална зала с адрес:
гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5, в която се организират хазартни игри с игрални автомати
с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1821/03.07.2013 г.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „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, е привело организацията
и дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски”
№ 5.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
7. Докладна записка изх. № 1144/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„ГЕЙМ-4” АД, гр. София с вх. № 1359/04.06.2013 г. /Удостоверение за издаден лиценз №
И-510/10.05.2013 г./
На 04.06.2013 г. с вх. № 1359, в съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), е подадено заявление с
приложени документи към него от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Преслав” № 44, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-510/10.05.2013 г.
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При разглеждането им се установи, че са представени необходимите
документи, изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „ГЕЙМ-4” АД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК:
121005279, представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, е привело
организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Преслав” № 44.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
8. Докладна записка изх. № 1142/29.08.2013 г. във връзка с представени документи от
„МЕРИЛИН-1” ЕООД, гр. Варна с вх. № 1588/27.06.2013 г. /Удостоверение за издаден
лиценз № И-2033/05.10.2013 г./
На 27.06.2013 г. с вх. № 1588, в съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и
заключителни разпоредби на Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), е подадено заявление с
приложени документи към него от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3 по плана на 25
микрорайон, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2033/05.10.2012 г.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторът на хазартни игри с игрални автомати „МЕРИЛИН 1” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Вяра”, бл. 4, вх. 2, ет. 6, ап.
38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров – управител, е привело
организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ян Палах” № 13, УПИ № ІV, кв. 3 по плана на 25 микрорайон.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
издадени лицензи:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„МАКРА-Т”ООД, гр. София /изх. № П-2097/27.08.2013 г./,/вх. № И-2097/02.08.13г./
На 02.08.2013 г. с вх. № И-2097, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКРА-Т” ООД, гр.
София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Задължителни
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игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр.
София, площад „Народно събрание” № 4.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1904/18.07.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден 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, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрално казино с адрес: гр. София, площад „Народно събрание” № 4.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/
броя игрални маси и 66 /шестдесет и шест/ броя игрални автомата със 73 /седемдесет и три/
броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино
с включени промени.
След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Atronic Progressive Link тип King Kong
Atronic International GmbH
Cash
2.
Casino Link Progressive
Mikohn Gaming Corporation
3.
BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии” АД
4. Classic Blend Jackpot System (CBJS) „Евро Геймс Технолоджи” ООД
1.

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

1417802003

054

1.0

YKHL 019547
JP 080314-101
CBJS 12031

025
003
022

1.0
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София /изх. № П-2120/29.08.2013 г./,/вх. № И-2120/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2120, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЛАРИС - ВЕГА” ООД, гр.
София, за подмяна на 33 /тридесет и три/ броя, намаляване с 12 /дванадесет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33,
интерхотел „Черно море”.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И975/04.06.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за
хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за
разгледат направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЛАРИС - ВЕГА” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ЕИК: 121390871,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков
- прокурист, за подмяна на 33 /тридесет и три/ броя и намаляване с 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел
„Черно море”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 7 /седем/ броя
игрални маси и 94 /деветдесет и четири/ броя игрални автомата със 101 /сто и един/ броя
игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС - ВЕГА” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

CBJS 05468

022

0.45

CBJS 09757

022

0.3

CBJS 09758

022

0.3

„Казино Технологии“ АД

JP 130626-101

003

0.7

„Казино Технологии“ АД

JP 101125-013

003

0.7

„Казино Технологии“ АД

JP 100805-017

003

0.7

Atronic International GmbH

1427111001

054

4.3

Atronic International GmbH

3000000692

084

4.0

JP 11-07-0027

023

0.36

85122

095

4.9

Тип, версия
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
BGJP 20.11,
1.01
BGJP 20.11,
1.01
BGJP 20.11,
1.01
Atronic Progressive Link, King
Kong Cash
Atronic Progressive Link Oxygen,
Cash Fever

9.

AGT JP

10.

CAT 4 CASH тип EGT-JS31

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

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

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„МАКРА-Т”ООД, гр. София /изх. № П-2167/29.08.2013 г./,/вх. № И-2167/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2167, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКРА-Т” ООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/, увеличение с 18 /осемнадесет/ броя игрални автомата, 1 /един/
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брой игрална маса и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. София, площад „Народно
събрание” № 4.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1904/18.07.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден 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, за подмяна на 2 /два/, увеличение с 18 /осемнадесет/
броя игрални автомата и 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр. София,
площад „Народно събрание” № 4.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 17 /седемнадесет/
броя игрални маси и 84 /осемдесет и четири/ броя игрални автомата с 91 /деветдесет и един/
броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКРА-Т” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино
с включени промени.
След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип, версия

Производител

Atronic Progressive Link тип King Kong
Atronic International GmbH
Cash
Casino Link Progressive
Mikohn Gaming Corporation
BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии” АД
Classic Blend Jackpot System (CBJS) „Евро Геймс Технолоджи” ООД
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
Vega Jackpot System тип EGT - JS22 „Евро Геймс Технолоджи“ ООД

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

1417802003

054

1.0

YKHL 019547
JP 080314-101
CBJS 12031
89335
89336

025
003
022
095
099

1.0
1.0
1.0
5.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„КАЗИНО ДИАМАНТ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2197/29.08.2013 г./,/вх. № И2197/20.08.13г./
На 20.08.2013 г. с вх. № И-2197, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 9 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ДИАМАНТ”
ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, утвърждаване на 1 /един/
брой задължителен образец на удостоверителни знаци /чипове/ и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино,
в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.

Стр. 23
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1978/28.08.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от от Закона за
хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за
разгледат направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Полковник Бонев” № 8, ЕИК: 115857797,
представлявано от Павел Захариев Буков - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 17 /седемнадесет/
броя игрални маси, 209 /двеста и девет/ броя игрални автомата със 223 /двеста двадесет и три/
броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр.
Пловдив, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино.
ІІІ. Да бъде утвърден представения от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр.
Пловдив, 1 /един/ брой задължителен образец на удостоверителни знаци /чипове/.
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. „НАЦИОНАЛ ГРУП”, гр. София /изх. № П-1987/29.08.2013 г./,/вх. № И1987/15.07.13г./
На 15.07.2013 г. с вх. № И-1987, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ
ГРУП”, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални
места, с 2 /два/ броя игрални автомата с 2 /два/ броя игрални места, увеличение с 4 /четири/
броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Руски” № 20 А.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И945/27.05.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
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председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за
разгледат направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „НАЦИОНАЛ ГРУП”, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846,
представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата със 7 /седем/ броя игрални места, с 2 /два/ броя игрални автомата с 2 /два/ броя
игрални места и увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
В игралната зала ще бъдат в експлоатация 50 /петдесет/ броя игрални автомата
с 57 /петдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП”, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

Уд-ние за одобрен
тип ДП

Процент на
отчисл.

1

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 070813-021

003

1.0

2.

BGJP 30-04, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP100420-101

020

4.5

3.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
"Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
Atronic International GmbH

CBJS 70006

022

1.7

83728

095

5.0

85717

103

1.7

43161751

054

1.7

4.
5.
6.

Cat4Cash,EGT-JS31
United Mystery Jackpot
System тип EGT JS23
Atronic Progressive Link,
King Kong Cash

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. ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2014/27.08.2013 г./,/вх. № И2014/19.07.13г./
На 19.07.2013 г. с вх. № И-2014, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ
ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличение с 2
/два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Кубрат, област
Разград, ул. „Цар Освободител” № 16.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И515/07.05.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
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председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за
разгледат направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със седалище и
адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги
Минков Демирев /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кубрат, област
Разград, ул. „Цар Освободител” № 16.
В игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя игрални
автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”,
гр. Русе, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.

BGJP 20-11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP060419-006

003

1.0

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

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

03395

011

1.0

CBJS 03345

022

1.0

JP130701-011

052

1.5

2.
3.
4.

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. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2024/29.08.2013 г./,/вх. № И2024/23.07.13г./
На 23.07.2013 г. с вх. № И-2024, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕСПРЕС
МЪГЛИЖ“ ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 5 /пет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Елена, област Велико Търново,
ул. „Възрожденска” № 2-4.
Искането е за вписване на промени в Разрешение № И-231/ 12.03.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в даденото разрешение
№ И-231/12.03.2012 г. на „ЕСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от
Иван Тенев Тенчев – управител, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 5 /пет/ броя игрални
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автомата, в игрална зала с адрес: гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Възрожденска” №
2-4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕСПРЕС МЪГЛИЖ“ ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.

EGT Progressive Jackpot,
VGJP1

2.

BGJP 20.11, 1.01

3.

Classic Blend Jackpot
System (CBJS)

„Евро Геймс
Технолоджи“ ООД
„Казино Технологии”
АД
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„Джи Пи Ел” ООД

4.
5.

Gauya Quest Jackpot
BGJP 60-04, Fusion

„Казино технологии" АД

Идентификаци
онен номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисления

12009

011

1,6

JP 110406-005

003

1,0

12091

022.1

1,9

00JM5008

098

4,0

130617-023

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.
„ЕЛИТ-8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2025/27.08.2013 г./,/вх. № И-2025/23.07.13г./
На 23.07.2013 г. с вх. № И-2025, на основание чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата,
със 7 /седем/ игрални места и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2127/01.11.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЕЛИТ 8“ ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, изразяващи се в за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата, със 7 /седем/ игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
2.4.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати с включени промени.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
„ЕЛИТ-8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2026/29.08.2013 г./,/вх. № И-2026/23.07.13г./
На 23.07.2013 г. с вх. № И-2026, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 5 /пет/, увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул.
„Търговска” № 36.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2125/01.11.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЕЛИТ 8“ ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев – управител, за подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 5 /пет/, броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. „Търговска” № 36.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
2.5.

№
1.
2.
3.

Тип, версия
BGJP 60-04, Fusion
Gauya Quest Jackpot
BGJP 20-11,1.01

Производител
„КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ" АД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ" ЕООД
„КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ" АД

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP120618-004

052

2,0

00JM5110

098

4,0

JP070723-009

003

1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
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Против - няма.
2.6. „ЕВРО КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2034/29.08.2013 г./,/вх. № И2034/24.07.13г./
На 24.07.2013 г. с вх. № И-2034, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП”
ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни Връх” № 31, в
сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
С придружително писмо вх. № И-2034/07.08.2013 г. искателят променя
първоначалното искане, като окончателният му вид е:
Писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 8
/осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Черни Връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1121/27.05.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701,
представлявано от Георги Методиев Карабельов - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни Връх” №
31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 79 /седемдесет и
девет/ броя игрални автомата с 97 /деветдесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.7. „Е.Г.-БАНСКО”ЕООД, гр. София /изх. № П-2044/27.08.2013 г./,/вх. № И2044/25.07.13г./
На 25.07.2013 г. с вх. № И-2044, на основание чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Е.Г.-БАНСКО“ ЕООД, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
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хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград,
ул. „Пирин” № 55-57, хотелски комплекс „Вихрен”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1144/20.05.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „Е.Г.-БАНСКО“ ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК: 131221186,
представлявано от Йордан Иванов Мицин – управител , изразяващи се в за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Банско, област Благоевград, ул. „Пирин” № 55-57, хотелски комплекс „Вихрен”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-БАНСКО“ ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати с включени промени.
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. „РАЗЛОГ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2045/29.08.2013 г./,/вх. № И2045/25.07.13г./
На 25.07.2013 г. с вх. № И-2045, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАЗЛОГ ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Гоце Делчев” 6.
Искането е за вписване на промени в Разрешение № И-1425/03.07.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Разрешение
на „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”,
ул. „Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 201050606, представлявано от Йордан
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Иванов Мицин - управител, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Разлог, област Благоевград, ул. „Гоце Делчев” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot VGJP 1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion
Mystery Day Jackpot System, MDJS-II

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

JP070820-004
71676
73029
JP 130703-018
060068

Уд-ние
за одобрен
тип
ДП
003
011
022
052
ДП 105

Процент
на
отчисление
1.0
1.6
1.9
2.0
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.9. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2049/29.08.2013 г./,/вх. № И2049/26.07.13г./
На 26.07.2013 г. с вх. № И-2049, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2594/25.01.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК:
103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Одесос”, ул. „Д-р Пискюлиев” № 62.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 36 /тридесет и шест/
броя игрални автомата с 41 /четиридесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.

Стр. 31
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

Уд-ние за
одобрен
тип ДП

Процент
на отчисл.

1.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP060113-028

003

1,0

2.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

05090

011

2,0

3.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 08654

022

2,0

4.

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

Atronic International GmbH

43031421

071

1,0

Atronic International GmbH

1309402004

084

1,0

5.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.10. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2050/29.08.2013 г./,/вх. № И2050/26.07.13г./
На 26.07.2013 г. с вх. № И-2050, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк”, № 91.
С придружително писмо вх. № И-2050/21.08.2013 г. искателят променя
първоначалното искане, като окончателният му вид е:
Писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 3
/три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос”, бул. „Осми приморски полк” № 91
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И168/26.02.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК:
103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Осми приморски
полк” № 91.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 28 /двадесет и осем/
броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.

Стр. 32
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.11. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2051/27.08.2013 г./,/вх. № И2051/26.07.13г./
На 26.07.2013 г. с вх. № И-2051, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2631/25.01.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадено Удостоверение за
издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр.
Варна, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тип, версия
BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot,
VGJP1
Classic Blend Jackpot
System (CBJS)
Аtronic Progressive Link,
Cashline
Atronic Progressive
Link Oxygen, CASH
FEVER

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

Идентификацион
ен номер

Удостоверение
за одобрен тип

Процент на
отчисления

JP091014-002

003

1.0

07572

011

2.0

CBJS 05488

022

2.0

43031409

071

1.0

1309401003

084

1.0

Стр. 33
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. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2052/27.08.2013 г./,/вх. № И2052/26.07.13г./
На 26.07.2013 г. с вх. № И-2052, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2449/30.01.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадено Удостоверение за
издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Дубровник” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 33 тридесет и три/
броя игрални автомата с 38 /тридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр.
Варна, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.
6.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Classic Blend Jackpot System /CBJS/
WMSP, Money to Burn
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link, Cashline

“ЕвроГеймсТехнолоджи” ООД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
WMS Gaming Inc.
“Казино Технологии” АД
Atronic International GmbH

05087
CBJS 08650
450800032
JP071105-017
43003231

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
011
022
053
003
071

Процент
на
отчисление
2.0
2.0
1.45
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2053/27.08.2013 г./,/вх. № И2053/26.07.13г./

Стр. 34
На 26.07.2013 г. с вх. № И-2053, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул.
„Иван Вазов” № 1.
Искането е за вписване на промени в Разрешение № И-686/18.04.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадено Удостоверение за
издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, ул.
„Иван Вазов” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 13 /тринадесет/ броя
игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя игрални места.
2.14. „ЕКЗА ГРУП”ООД, гр. Варна /изх. № П-2054/27.08.2013 г./,/вх. № И-2054/26.07.13г./
На 26.07.2013 г. с вх. № И-2054, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКЗА ГРУП” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 4.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2596/28.12.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЕКЗА ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар Петър” № 12, ЕИК: 103902195, представлявано от Ангел
Иванов Желев - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ян Палах” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени на „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.

Стр. 35
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

1.
2.
3.

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

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

JP 060629-001
CBJS 03655
05177

003
022
011

Процент
на
отчислен
ие
1.0
1.5
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. „БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2057/29.08.2013 г./,/вх. № И2057/26.07.13г./
На 26.07.2013 г. с вх. № И-2057, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1А”, бл. 502, до вх. В.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1316/05.06.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Триадица”, бул. „Витоша” No 133, ЕИК: 130369794,
представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А”, бл. 502, до вх. В.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/ броя
игрални автомати с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16. „БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2058/29.08.2013 г./,/вх. № И2058/26.07.13г./

Стр. 36
На 26.07.2013 г. с вх. № И-2058, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ“
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2413/05.12.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „БРАТЯ МАТЕВИ“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Триадица”, бул. „Витоша” No 133, ЕИК: 130369794,
представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. Арсеналски” № 15.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.17. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2063/29.08.2013 г./,/вх. № И2063/29.07.13г./
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2063, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1632/23.07.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:

Стр. 37
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадено Удостоверение
за издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Цар Борис ІІІ” № 45.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 20 /двадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр.
Варна, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Производствен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисления

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot VGJP 1
Classic Blend Jackpot System /CBJS/
Atronic Progressive Link
Oxygen, CASH FEVER

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

JP060616-005
07571
CBJS 07569

003
011
022

1.0
2.0
2.0

Atronic International GmbH

3000009848

084

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.18. ЕТ„МОРАМЕКС-ТОМА МАРЧЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-2073/27.08.2013 г./,/вх. №
И-2073/29.07.13г./
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2073, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „МОРАМЕКС – ТОМА
МАРЧЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличение с 5 /пет/
броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Куклен,
област Пловдив, ул. „Славянска” № 22.
Искането е за вписване на промени по дадено Разрешение № И-487/02.04.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „МОРАМЕКС – ТОМА МАРЧЕВ” със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”, ул. „Кронщад” № 28А, ЕИК: 115069697,
представляван от Тома Георгиев Марчев /физическо лице – търговец/, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Куклен, област Пловдив, ул. „Славянска” № 22.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.

Стр. 38
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „Морамекс – Тома Марчев”, гр.
Пловдив, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати с включени промени.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

1.
2.
3.
4.

KING GAMES тип Multi Net 2
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Jewel Jackpot
Vega Jackpot System, EGT - JS22

„Глобекс 99” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
DLV, Латвия
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

007–04111
08689
00JM5133
88537

028
011
079
099

1.32
1.6
4.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.19. СД„ЕЛДОРАДОІНПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище /изх. № П2074/29.08.2013 г./,/вх. № И-2074/29.07.13г./
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2074, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПРИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата
и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул.
„Георги Бенковски”, УПИ ХІІ, в кв. 207.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И78/06.02.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”със
седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” №
52, ЕИК: 112050243, представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на
4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик,
ул. „Георги Бенковски”, УПИ ХІІ, в кв. 207.
След промяната в игралната зала ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/
броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 39
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.20. „ДЕЯН 2010”ЕООД, гр. София /изх. № П-2086/27.08.2013 г./,/вх. № И-2086/31.07.13г./
На 31.07.2013 г. с вх. № И-2086, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЯН 2010” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Радомир, област Перник, ул. „Кирил и Методий” № 12.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Разрешение №
И-427/03.05.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Разрешение на „ДЕЯН 2010” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Д, ет. 2, ап. 45, ЕИК: 201365993, представлявано от
Ангел Стефанов Зарков – управител, изразяващи се в увеличение с 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Радомир, област Перник, ул. „Кирил и Методий” № 12.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати с включени промени.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

BGJP 20.11, 1.01
KING GAMES тип Multi Net 2
Gauya Quest Jackpot

„Казино Технологии” АД
„ГЛОБЕКС-99” ООД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ ЕООД

JP080224-005
007-04002
00JM5082

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
028
098

Процент на
отчисление
1.00
1.32
4.00

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. ЕТ„АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София /изх. № П-2087/29.08.2013 г./,/вх. № И2087/31.07.13г./
На 31.07.2013 г. с вх. № И-2087, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ
- БИЛИ-92”, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Житна чаршия” № 3.

Стр. 40
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2668/11.02.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ - БИЛИ-92” със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Борово” № 52, вх. Б, ет. 2, ап. 45, ЕИК:
040379768, представляван от Ангел Стефанов Зарков /физическо лице – търговец/, за подмяна
на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Житна чаршия” № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ - БИЛИ-92”, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System, тип EGTJS22
EGT Progressive Jackpot, тип VGJP1

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

JP 120713-022
JP 120713-023

003
052

Процент
на
отчислен
ие
1.0
2.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

89106

099

1.6

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

71637

011

1.6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. „ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2089/29.08.2013 г./,/вх. № И2089/31.07.13г./
На 31.07.2013 г. с вх. № И-2089, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10, ет. 1.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И735/29.03.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков управител, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 10, ет. 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 16 /шестнадесет/
броя игрални автомати с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

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

4.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Меджик Коин” ООД
„Казино технологии“ АД,
гр.София

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

JP 110106 – 007
CBJS 03360
MC JP 07–014 STCB

003
022.1
030.3

1.0
1.0
1.0

JP 130626-020

003

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.
2.23. ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. София /изх. № П-2093/27.08.2013 г./,/вх. № И2093/02.08.13г./
На 02.08.2013 г. с вх. № И-2093, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВАДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, ул. „Славянска” № 5.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1897/28.09.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ” със седалище и
адрес на управление: гр. Петрич, обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК:
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101666821, представляван от Полина Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/,
изразяващи се в подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Славянска” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 16 /шестнадесет/
броя игрални автомати с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.24. „УЪРЛД ГЕЙМ”ООД, гр. София /изх. № П-2095/27.08.2013 г./,/вх. № И2095/02.08.13г./
На 02.08.2013 г. с вх. № И-2095, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-977/18.05.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 106598299,
представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, изразяващи се в увеличение с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати с включени промени.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25. „РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2105/27.08.2013 г./,/вх. № И2105/05.08.13г./
На 05.08.2013 г. с вх. № И-2105, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА”
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ООД, гр. Самоков, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе” № 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1689/30.07.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК:
832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова – управител и Любомир Петров
Петков - управител, заедно и поотделно, изразяващи се в намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе” № 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати с включени промени.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
„ЧЕРРИ”ООД, гр. Русе /изх. № П-2113/29.08.2013 г./,/вх. № И-2113/06.08.13г./
На 06.08.2013 г. с вх. № И-2113, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, за
подмяна на 4 /четири/ броя, увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 46.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И3/21.01.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЧЕРРИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
2.26.
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Русе, ул. „Муткурова” № 2, ЕИК: 117651988, представлявано от Цвета Георгиева Дончева управител, за подмяна на 4 /четири/ броя и увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 46.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.27. ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2114/27.08.2013 г./,/вх. № И2114/06.08.13г./
На 06.08.2013 г. с вх. № И-2114, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ КОНТИ”, гр. Русе, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места
и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Тутракан, област Силистра, пл. „Христо
Ботев” № 3.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удосотоверение
за издаден лиценз № И-2-1/05.02.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удосотоверение за издаден лиценз на ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и
адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги
Минков Демирев - /физическо лице – търговец/, изразяващи се в увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата с 5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Тутракан, област
Силистра, пл. „Христо Ботев” № 3.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр.
Русе, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, с включена промяна.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Стр. 45
„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2121/29.08.2013 г./,/вх. № И-2121/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2121, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 25.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1620/01.07.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ПОЛО 11“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от
Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 25.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 40 /четиридесет/
броя игрални автомата с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
2.28.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. „ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2122/29.08.2013 г./,/вх. № И-2122/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2122, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, с 13 /тринадесет/ броя игрални
места, с 8 /осем/ броя игрални автомата, с 15 /петнадесет/ броя игрални места и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи
Кусев” № 7.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1948/14.08.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да даде разрешение за извършване на промени в издадено Удостоверение за
издаден лиценз на „ПОЛО 11“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790, представлявано от Мариета
Георгиева Цекова - Димитрова - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата, с
13 /тринадесет/ броя игрални места, с 8 /осем/ броя игрални автомата, с 15 /петнадесет/ броя
игрални места, в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” №
7.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 65 /шестдесет и пет/
броя игрални автомата със 72 /седемдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

CBJS 03656
CBJS 03624
05343
JP 080213-113
JP 080213-114
JP 080213-115

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

Процент
на
отчисл.
0.6
0,3
1.6
0.7
0.7
0.7

Atronic International GmbH

43081489

054

4.3

Atronic International GmbH

3000003928

084

4.0

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

81604
JP 06-07-0003

095
023

4.9
0.6

№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Atronic Progressive Link, King Kong
Cash
Atronic Progressive Link Oxygen,
CASH FEVER
CAT 4 CASH, EGT- JS31
AGTJP

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

12.
13.
14.
15.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30. „ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2127/29.08.2013 г./,/вх. № И2127/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2127, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата, и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Христо
Смирненски” № 78.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1073/06.06.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на

Стр. 47
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 6 /шест/ и
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Лозенец”, бул. „Христо Смирненски” № 78.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 57 /петдесет и седем/
броя игрални автомата с 62 /шестдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.31. „СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2133/29.08.2013 г./,/вх. № И2133/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2133, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП”
ООД, гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ и увеличение с 9 /девет/ броя игрални
автомата, и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к „Люлин”, бул.
„Панчо Владигеров” № 44.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1124/25.05.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 11 /единадесет/ и
увеличение с 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 84 /осемдесет и
четири/ броя игрални автомата със 102 /сто и два/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

JP110404-101
JP111121-001
0003 сървър YLCN009051

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003
003
096

Процент
на
отчисл.
1.0
1.0
1.0

YKHL029448

051

1.0

00JM5572

098

2.5

№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
CRYSTAL Net

4.

Casino Link System

5.

Gauya Quest Jackpot

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
Spielo International GmbH
Mikohn/ Progressive Gaming International
Corporation
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ ЕООД

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2142/29.08.2013 г./,/вх. № И2142/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2142, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”
ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомати, и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 13.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И416/25.03.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 33, ЕИК: 123698095,
представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 8
/осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Пазарска”, кв.
62А, № 13.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

JP 070801-013
JP 070801-015

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
003
003

Процент
на
отчисл.
1,0
1,0
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3.
4.
5.
6.
7.

BGJP 30-04, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Vega Jackpot System, EGT-JS 22
Atronic Progressive Link, King Kong Cash
BGJP 60-04, Fusion

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

JP071024-106
05034
86103
49030088
JP130730-013

020
011
099
054
052

4,5
1,6
1,9
1,0
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.
2.33. „ИЗПАУ-2008”ЕООД, гр. Любимец /изх. № П-2150/29.08.2013 г./,/вх. № И2150/09.08.13г./
На 09.08.2013 г. с вх. № И-2150, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИЗПАУ - 2008” ЕООД,
гр. Любимец, за подмяна на 2 /два/, увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Йерусалимово, община Любимец, област
Хасково, ПИ № 000473, местност „Кереч дере”, край АМ „Марица” - 88+970 ляво.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И942/27.05.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ИЗПАУ - 2008” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Любимец, област Хасково, ул. „Църковна” № 22, ЕИК: 200123364,
представлявано от Христо Димитров Чорлов – управител, за подмяна на 2 /два/ и увеличение
с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: с. Йерусалимово, община Любимец,
област Хасково, ПИ № 000473, местност „Кереч дере”, край АМ „Марица” - 88+970 ляво.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет / броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИЗПАУ - 2008” ЕООД, гр. Любимец,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

Уд-ние за
одобрен
тип ДП

Процент
на
отчисл.

1.

EGT Progressive Jackpot
тип VGJP1
Gauya Quest Jackpot

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

80601

011

1.7

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ ЕООД

00JM5578

098

4.0

2.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
2.34. ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2162/27.08.2013 г./,/вх. № И2162/14.08.13г./
На 14.08.2013 г. с вх. № И-2162, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ
ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и утвърждаване
на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Македония”№ 150.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-323/25.03.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ” със седалище и
адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги
Минков Демирев /физическо лице – търговец/, изразяващи се в намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Македония”№ 150.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 14 /четиринадесет/
броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”,
гр. Русе, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати с включени промени.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35. „МЕГА ШАНС ГРУП-ГР.ЗАВЕТ”ЕООД, гр. Завет /изх. № П-2170/27.08.2013 г./,/вх. №
И-2170/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2170, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕГА ШАНС ГРУП гр. ЗАВЕТ” ЕООД, гр. Завет, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличение с 5
/пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Завет, област
Разград, ул. „Освобождение” № 101.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И377/27.03.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на
подадените документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за
хазарта председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за
разгледат направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз на „МЕГА ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Завет, област Разград, ул. „Освобождение” № 67, ЕИК: 200614477,
представлявано от Наско Стоянов Климов – управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата и увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Завет,
област Разград, ул. „Освобождение” № 101.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕГА ШАНС ГРУП - гр. ЗАВЕТ”
ЕООД, гр. Завет, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

Magic Coin Jackpot
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

3.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

4.

BGJP 60-04, Fusion

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

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

MC JP 07-011 stcb
09722

030.3
011

1.0
1.5

05273

022.1

1.5

JP 130809-011

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.
2.36. „МАКАО 2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2174/29.08.2013 г./,/вх. № И-2174/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2174, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр.
Пловдив, за намаление с 1 /един/, подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя
игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомати с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване
на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, ет. 1.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2156/01.11.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
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председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за
разгледат направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
удостоверение за издаден лиценз на „МАКАО 2” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846, представлявано
заедно и поотделно от Цветелина Иванова Четрафилова и Динко Георгиев Миленчев –
управители, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати с 5 /пет/ броя игрални места с 5
/пет/ броя игрални автомати с 6 /шест/ броя игрални места и намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, ет. 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

JP 091214-016
10451

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
011

Процент
на
отчисление
1.0
1.5

Atronic International GmbH

3000006289

085

1.0

„Джи Пи Ел” ЕООД

JP 00037

057

0.5

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot тип VGJP1
Atronic Progressive Link Oxygen тип
CASH FEVER
JOPPY тип JP-Pro

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

3.
4.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37. „БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2178/27.08.2013 г./,/вх. № И-2178/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2178, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “БРИЗ-М” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати, увеличение с 13 /тринадесет/
броя игрални автомати със 17 /седемнадесет/ броя игрални места и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски”, ул. „Проф. Д-р
Иван Странски”, до бл. 58.
Искането е за вписване на промени в дадено на организатора Разрешение № И591/30.03.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Разрешение
на “БРИЗ-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов
Велев – управител, изразяващи се в подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати и
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увеличение с 13 /тринадесет/ броя игрални автомати със 17 /седемнадесет/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван Странски”,
до бл. 58.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 39 /тридесет и девет/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от “БРИЗ-М” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати с включени промени.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

16.
17.
18.
19.
20.

BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion
Mystery Day Jackpot System, MDJS-900
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

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

JP 061208-023
CBJS 03584
JP 080721-106
200050
07551

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003
022
052
094
011

Процент на
отчисления
1.0
1.5
4.5
1.0
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.38. „БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2179/29.08.2013 г./,/вх. № И-2179/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2179, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “БРИЗ-М” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 8 /осем/, увеличение с 22 /двадесет и два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Илинден”,
местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ ІV-388 в кв. 13.
Искането е за вписване на промени в Разрешение № И-592/30.03.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Разрешение
на “БРИЗ-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов
Велев – управител, за подмяна на 8 /осем/ и увеличение с 22 /двадесет и два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Илинден”, местност „Разсадника Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ ІV-388 в кв. 13.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 45 /четиридесет и
пет/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от “БРИЗ-М” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.

Стр. 54
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.39. „РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2186/29.08.2013 г./,/вх. № И2186/16.08.13г./
На 16.08.2013 г. с вх. № И-2186, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр. Самоков, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №
5.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И628/15.05.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано
от Радка Данаилова Москова - управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и
поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раднево,
област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 5.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.
3.

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

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

JP070801-072
CBJS 70377
JP090310-015

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
022
052

Процент на
отчисление

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.40. „РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2191/27.08.2013 г./,/вх. № И2191/19.08.13г./

1.0
5,0
1.0

Стр. 55
На 19.08.2013 г. с вх. № И-2191, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр. Самоков, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 56.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-26/13.02.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-26/13.02.2013 г. на „РАДКА МОСКОВА” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Професор Васил
Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано заедно и поотделно от Любомир Петров
Петков и Радка Данаилова Москова – управители, изразяващи се в увеличение с 6 /шест/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 56.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени на „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, с включени промени.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
TLG – MS
Vega Jackpot System, EGT-JS22

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
“Евро Геймс Технолоджи” ООД
ЕТ „Ти Ел Джи – Ст.Донева”
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP 070801-046
JP 090818-100
CBJS 71619
1013-021
89540

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
003
052
022
013
099

Процент
на
отчисл.
1
1
5
5
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.
2.41. „РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2192/29.08.2013 г./,/вх. № И2192/19.08.13г./
На 19.08.2013 г. с вх. № И-2192, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД,
гр. Самоков, за увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Камено, обл. Бургас, ул. ”Никола Камбов” № 2.
Искането е за вписване на промени в Разрешение № И-102/25.02.2011 г.

Стр. 56
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Разрешение
на „РАДКА МОСКОВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Професор Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано заедно и
поотделно от Любомир Петров Петков и Радка Данаилова Москова – управители, за
увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Камено, обл.
Бургас, ул. ”Никола Камбов” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат разположени 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 40-04, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
TLG-MS
BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System, EGT-JS22

„Казино технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
ЕТ „Ти Ел Джи – Ст. Донева”
„Казино технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP 070928-013
09791
1014-022
JP 070801-070
89347

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
021
022
013
003
099

Процент
на
отчисл.
3.5
5.0
5.0
1.0
1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42. ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София /изх. № П-2196/27.08.2013 г./,/вх. № И2196/20.08.13г./
На 20.08.2013 г. с вх. № И-2196, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр.
София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати, увеличение с 25 /двадесет и пет/ броя
игрални автомати и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
София, район „Младост”, ж.к. ”Младост 1”, бл. 1.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2543/22.01.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на

Стр. 57
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 1, вх. 1, ЕИК: 130220658,
представляван от Петър Валентинов Рашков /физическо лице – търговец/, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и увеличение с 25 /двадесет и пет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, ж.к. ”Младост 1”, бл. 1.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 45 /четиридесет и
пет/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати с включени промени.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Произв. Номер

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

Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Vega Jackpot System, EGT-JS22
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
BGJP 60-04, Fusion
Blitz, BSG JP-01C
EGT Progressive Jackpot, VGJP 1

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

05462
84520
JP 080616-014
JP 110111-004
JP 130709-023
BSJ 2008314
09043

Уд-ние
за одобрен
тип
ДП
022
099
003
052
052
037
011

Процент
на
отчисление
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
1,6
1,6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.43. „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2209/29.08.2013 г./,/вх. № И2209/23.08.13г./
На 23.08.2013 г. с вх. № И-2209, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК”
ЕООД, гр. Пловдив, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Мало Конаре, община Пазарджик, ул. „Седма” № 63А.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1885/17.09.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК:
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115514720, представлявано от Иван Томов Незамов - управител, за увеличение с 3 /три/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Мало Конаре, община Пазарджик, ул.
„Седма” № 63А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет / броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, гр.
Пловдив, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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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 осми - Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 4 - 7 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София /изх. № П-2056/29.08.2013 г./,/вх. № И2056/26.07.13г./
На 26.07.2013 г. с вх. № И-2056, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров”
№ 74 А /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1906/05.08.2013 г./
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 1” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК:
175258559, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител, представените за игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74 А, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5

Стр. 59
Против - няма.
1.2.„УИН БЕТ-2”ООД, гр. София /изх. № П-2096/27.08.2013 г./,/вх. № И-2096/02.08.13г./
На 02.08.2013 г. с вх. № И-2096, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ - 2” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско
Шосе” № 16, бл. 11 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1686/15.07.2013 г. на
ДКХ/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН БЕТ - 2” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК:
201547309, представлявано от Данаил Христов Илиев – управител, за игрална зала с адрес: гр.
София, район „Възраждане”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35, Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати с включени промени.
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.„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София /изх. № П-2126/29.08.2013 г./,/вх. № И-2126/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2126, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода” № 6 /по
Удостоверение за издаден лиценз № И-1843/16.07.2013 г./.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
Да бъдат утвърдени на „ГРАНД КАЗИНО” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527, представлявано
от Галин Тотьов Василев – управител, представените за игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл.
„Свобода” № 6, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети - Поправка на очевидни фактически грешки:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„К И К”ООД, гр. Монтана /изх. № П-1539-1/27.08.2013 г./,/вх. № И-1539-1/22.08.13г./
На 22.08.2013 г. с писмо вх. № И-1539-1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз №
И- 1539/26.06.2013 г.
На 13.05.2013 г. с вх. № И-1539, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К И К” ООД, гр. Монтана, на
основание чл. 36, ал. 3 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за който
е издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2145/06.11.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Сениче”, УПИ II, кв.
158.
При изготвяне на предложение с изх. № И-1539/20.06.2013 г. e допуснатa
очевиднa фактическa грешкa при изписването на идентификационния номер на игрален
автомат БАРГЕЙМ, идентификационен номер 130409-008.
Същият е вписан на позиция с № 20 в Решение № И-1539 от 24.06.2013 г. на
ДКХ от списъка на игралните автомати, които ще бъдат в експлоатация в игралната зала след
промените.
Вярното изписване на идентификационния номер на игралния автомат е
следното: 130409-009.
При изготвяне на Удостоверение за издаден лиценз № И-1539/26.06.2013 г.
гореописаната очевидна фактическа грешка, свързана с изписването на идентификационния
номер на игралния автомат, е повторена. Същата е вписана на позиция с № 20 от списъка на
игралните автомати в експлоатация в игралната зала в приложението към посоченото
удостоверение.
Предвид гореизложеното на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта
държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевиднa фактическa грешкa в Решение № И-1539 от 24.06.2013 г., в
списъка на игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала, което да се
отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1539/26.06.2013 г.
Погрешно изписаният идентификационен номер на игрален автомат БАРГЕЙМ
да бъде коригиран със следния: 130409-009.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-1837-1/27.08.2013 г./,/вх. № И-1837-1/02.08.13г./
На 02.08.2013 г. с писмо вх. № И-1837-1, Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
е уведомена за допусната очевидна фактическа грешка в Удостоверение за издаден лиценз №
И-1837 от 30.07.2013 г.
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На 27.06.2013 г. с вх. № И-1837, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Искър”, бул. „Професор Цветан Лазаров”
№ 114.
При изготвяне на предложение с изх. № И-1837/23.07.2013 г. e допуснатa
очевиднa фактическa грешкa при изписването на идентификационния номер на игрален
автомат KING GAMES, идентификационен номер 006-04061.
Същият е вписан на позиция с № 33 в Решение № И-1837 от 24.07.2013 г. на
ДКХ от списъка на игралните автомати, които ще бъдат в експлоатация в игралната зала след
промените.
Вярното изписване на идентификационния номер на игралния автомат е
следното: 004-04061.
При изготвяне на Удостоверение за издаден лиценз № И-1837/30.07.2013 г.
гореописаната очевидна фактическа грешка, свързана с изписването на идентификационния
номер на игралния автомат, е повторена. Същата е вписана на позиция с № 33 от списъка на
игралните автомати в експлоатация в игралната зала в приложението към посоченото
удостоверение.
Предвид гореизложеното на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за хазарта
държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Поправя очевиднa фактическa грешкa в Решение № И-1837 от 24.07.2013 г., в
списъка на игралните автомати, които ще бъдат експлоатирани в игралната зала, което да се
отрази в издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1837/30.07.2013 г.
Погрешно изписаният идентификационен номер на игрален автомат KING
GAMES да бъде коригиран със следния: 004-04061.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети - Разни:
1. Докладна записка във връзка постъпило писмо от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна
/изх. № И-2060/И-2061/И-2062/И-2064/29.08.13 г./
На 29.08.2013 г. с вх. № И-2060, И-2061, И-2062 и И-2064, в съответствие с чл.
32 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), са подадени писмени
искания от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна, за подмяна и увеличение на игрални
автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрални зали с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 2224, гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А, гр. Варна, ж.к. „Владислав
Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V и гр. Варна, ул.
„27-ми Юли” № 22-24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
На 29.08.2013 г. с писмо вх. № И-2060, И-2061, И-2062 и И-2064 искателят моли
разглеждането на горепосочените 4 /четири/ броя искания да бъде отложено за последното
заседание на месец септември 2013 г. на Държавната комисия по хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 5 от ЗХ, изр. 2 от Закона за
хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:

Стр. 62
1. Продължава с 30 (тридесет) сроковете, посочени в разпоредбата чл. 33, ал.
5 от ЗХ, изр. 2 от Закона за хазарта.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. „ГОЧЕВ-СТАР”ООД, гр. София /изх. № П-2080/30.08.2013 г./,/вх. № И-2080/30.07.13г./
/разгледано в Раздел „Разни”/
На 30.07.2013 г. с вх. № И-2080, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГОЧЕВ-СТАР"
ООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Александър Екзарх” № 11.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1938/29.10.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесени са дължимите държавни такси поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от от Закона за хазарта
председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта за разгледат
направеното предложение и да вземат решение,с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ГОЧЕВ-СТАР" ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. “Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 131226557,
представлявано от Димитър Михайлов Петков и Сотир Ангелов Гочев - управители, заедно и
поотделно, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Александър Екзарх” № 11.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 43 /четиридесет и
три/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГОЧЕВ-СТАР" ООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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.
5.

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

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

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 071105-046

003

1.0

JP 091022-003

003

1.0

JP 091022-004

003

1.0

1346201002

054

1.5

CBJS 03446

022

1.0

JP 071105-047

052

2.0

6.

BGJP 60-04, Fusion

7.

RF 07

“Редфул Инженеринг”
ООД

0006

019

1.0

8.
9.

Gauya Quest Jackpot
CAT 4 CASH,

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„Евро Геймс

00JM5122
89133

098
095

4.0
5.0

Стр. 63
10.

EGT-JS31
Vega Jackpot System,
EGT - JS22

Технолоджи" ООД
„Евро Геймс
Технолоджи" ООД

89134

099

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Докладна записка във връзка с Решение № И-1692/31.07.2013 г. /изх. № И-1692/30.08.13 г./
На 02.07.2012 г. с вх. № И-1692, в съответствие с чл. 6, чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 10, т.
11 и чл. 32 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от EUROFOOTBALL
LIMITED, Малта, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри от разстояние чрез
интернет със залагания върху спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за срок от 5
/пет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри от
разстояние: www.efbet.com.
Държавната комисия по хазарта, в заседание на 31.07.2013 г. е разгледала
предложение с изх. № П-1692/30.07.2013 г. на председателя на Държавната комисия по
хазарта и с Решение № И-1692/31.07.2013 г. и е взела решение, с което отлага до пълното
изясняване на всички обстоятелства, свързани с произнасяне по искането за издаване на
лиценз, подадено от EUROFOOTBALL LIMITED, със седалище и адрес на управление:
Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony street,
представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, за организиране на хазартни игри от
разстояние със залагания върху спортни състезания и надбягвания с коне и кучета чрез
интернет, за срок от 5 /пет/ години.
С придружително писмо с вх. № И-1692/28.08.2013 г. са представени следните
документи:
- писмо с изх. № 26-Е-224#1/27.08.2013 г. на Национална агенция за приходите
(НАП), с което потвърждава, че EUROFOOTBALL LIMITED, Малта, е инсталирало в
сградата на ЦУ на НАП комуникационно устройство, обезпечаващо изградената
непрекъсната връзка между контролния локален сървър на дружеството по чл. 6, ал. 3 от ЗХ и
НАП; изградена е постоянна криптирана VPN-връзка и е предоставило реквизити за достъп;
- писмо с изх. АУ-ИА № 79/28.08.2013 г. на Български институт по метрология
(БИМ), съгласно което изпитването на централната компютърна система и комуникационно
оборудване ще бъде извършено след предоставяне от НАП на сървър с тестова среда;
- писмо с вх. № М-6529/19.07.2013 г. на Министерство на вътрешните работи
(МВР), с което EUROFOOTBALL LIMITED, Малта моли за съдействие МВР за
осъществяване на изискванията по чл. 80, ал. 4 от ЗХ.
Предвид гореизложеното във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Г-н Явор Колев да наблюдава до пълното изясняване на всички обстоятелства по
Решение № И-1692/31.07.2013 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/

