РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 20
София, 18.09.2013 г.
Днес, 18 септември 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-1239/17.09.13
г./
Раздел втори - Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П-1240/17.09.13
г./
Раздел трети - Утвърждаване на типове и модификации на игрално оборудване, което
могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират в страната /изх. № П1235/17.09.13 г./
Раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата,
вписани в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ХАЗАРТ 08”ООД, гр. София /изх. № П-2067/17.09.2013 г./,/вх. № И-2067/29.07.13г./
1.2.„ММ-ПЛЮС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2208/17.09.2013 г./,/вх. № И-2208/23.08.13г./
2. За тото и лото игри:
2.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-2261/17.09.2013
г./,/вх. № И-2261/02.09.13г./
Раздел пети - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2230/17.09.2013 г./,/вх. № И2230/29.08.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ММ-ПЛЮС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2217/11.09.2013 г./,/вх. № И-2217/27.08.13г./
Раздел шести - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1.СД„ПАНО И САНИ-АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /изх. № П2308/17.09.2013 г./,/вх. № И-2308/09.09.13г./
1.2„ТРАКИЙСКИ ИМОТИ 2006”ЕООД, гр. Казанлък /изх. № П-2322/17.09.2013 г./,/вх. № И2322/10.09.13г./
1.3.ЕТ„НУШИ-ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград /изх. № П-2359/17.09.2013 г./,/вх. №
И-2359/12.09.13г./
Раздел седми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за организиране на
хазартни игри от разстояние чрез интернет:
1. За залагания върху резултати от спортни състезания:
1.1.EUROFOOTBALL LTD, Малта /изх. № П-1692/30.07.2013 г./,/вх. № И-1692/02.07.12г.
;док.зап. № И-1692/17.09.2013 г./
Раздел осми - 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.„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”ООД, гр. София /изх. № П-1826/17.09.2013 г./,/вх. № И1826/26.08.13г./
1.2.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2195/17.09.2013 г./,/вх. № И-2195/19.08.13г./
Раздел девети - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1. ELECTRONCEK D.D., гр. Менгеш, Словения /изх. № П-2077/17.09.2013 г./,/вх. № И2077/29.07.13г./
Раздел десети - 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.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-2116/17.09.2013 г./,/вх. № И2116/06.08.13г./
1.2.„МОТ-70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2117/17.09.2013 г./,/вх. № И-2117/07.08.13г./
1.3.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-2235/12.09.2013 г./,/вх. № И2235/29.08.13г./
Раздел единаседети - 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. № 1244/17.09.2013 г. във връзка с представени документи от „ПМС”
ООД, гр. Велико Търново с вх. № 1599; от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София с вх. № 1601; от
„ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД, гр. София с вх. № 1617; от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна с вх. № 1623; от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София с вх. № 1639; от „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД, гр. София с вх. № 1809; от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” с вх. № 1875; от ЕТ
„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” с вх. № 1876; от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София с вх. № 1909;
от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София с вх. № 1910.
2. Докладна записка изх. № 1242/17.09.2013 г. във връзка с представени документи от „ЕС
ВИ ЕС” АД, гр. с вх. № 1398/07.06.2013 г.; от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София с
вх. № 1472/14.06.2013 г.; от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София с вх. № 1496/17.06.2013
г.; от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе с вх. № 1523/20.06.2013 г.; от „АЛФА
ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна с вх. № 1567/25.06.2013 г.; от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София с вх. №
1595/27.06.2013 г.; от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София с вх. №
1596/27.06.2013 г.; от „К И К” ООД, гр. Монтана с вх. № 1603/28.06.2013 г.;1604/28.06.2013
г. и 1605//28.06.2013 г.; от „ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив с вх. № 1671/08.07.2013 г.; от
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„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София с вх. № 1685/08.07.2013 г.; от „БРИЗ-Л”
ЕООД, гр. София с вх. № 1821/17.07.2013 г.
3. Докладна записка изх. № 1243/17.09.2013 г. във връзка с представени документи от „ВИВА
ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна с вх. № 1568; от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна с вх. № 1589; от
„СЛОТ ГЕЙМС” ООД, гр. София с вх. № 1602; от „К И К” ООД, гр. Монтана с вх. № 1606;
от „ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД, гр. Варна с вх. № 1618; от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София
с вх. № 1638.
4. Докладна записка изх. № 1241/17.09.2013 г. във връзка с представени документи от
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София с вх. № 1457; от „К И К” ООД, гр. Монтана с вх.
№ 1607; от ЕТ „АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”, гр. Разград с вх. № 1614; от ЕТ „АДИКА –
АДРИАНА ЧАКЪРОВА”, гр. Разград с вх. № 1615; от ЕТ „ИЛВИ-ВАЛЕРИ
АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана с вх. № 1627; от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр.
София с вх. № 1630; от „ЦЕЗАР ООД, гр. Враца с вх. № 1651.
Раздел дванадесети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2145/11.09.2013 г./,/вх. № И-2145/08.08.13г./
1.2.„ИМПЕРИАЛ 55”ООД, гр. София /изх. № П-2176/17.09.2013 г./,/вх. № И-2176/15.08.13г./
1.3.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2202/11.09.2013 г./,/вх. № И2202/21.08.13г./
1.4.„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-2291/17.09.2013 г./,/вх. № И2291/05.09.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2075/11.09.2013 г./,/вх. № И2075/29.07.13г./
2.2. „БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2076/11.09.2013 г./,/вх. № И2076/29.07.13г./
2.3. „ЖОКЕР-1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2081/11.09.2013 г./,/вх. № И-2081/30.07.13г./
2.4. „ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2083/11.09.2013 г./,/вх. № И2083/30.07.13г./
2.5. „ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2084/11.09.2013 г./,/вх. № И2084/31.07.13г./
2.6. ЕТ„АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София /изх. № П-2088/11.09.2013 г./,/вх. № И2088/31.07.13г./
2.7. „ЕСОЕСБГ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2092/11.09.2013 г./,/вх. № И-2092/01.08.13г./
2.8. ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-2101/11.09.2013 г./,/вх. № И2101/02.08.13г./
2.9. ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-2102/11.09.2013 г./,/вх. № И2102/02.08.13г./
2.10. ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-2103/11.09.2013 г./,/вх. № И2103/02.08.13г./
2.11. „ИЗПАУ-Х”ЕООД, гр. Любимец /изх. № П-2104/11.09.2013 г./,/вх. № И2104/05.08.13г./
2.12. ЕТ„РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански /изх. № П-2119/11.09.2013 г./,/вх. № И2119/07.08.13г./
2.13. „ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2128/11.09.2013 г./,/вх. № И2128/07.08.13г./
2.14. „ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2129/11.09.2013 г./,/вх. № И2129/07.08.13г./
2.15. „ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2130/11.09.2013 г./,/вх. № И2130/07.08.13г./
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2.16. „ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-2131/11.09.2013 г./,/вх. № И2131/07.08.13г./
2.17. „ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2132/11.09.2013 г./,/вх. № И2132/07.08.13г./
2.18. „СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2134/11.09.2013 г./,/вх. № И2134/07.08.13г./
2.19. „БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-2135/11.09.2013 г./,/вх. № И-2135/07.08.13г./
2.20. „ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2136/11.09.2013 г./,/вх. № И-2136/07.08.13г./
2.21. „ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2137/11.09.2013 г./,/вх. № И-2137/07.08.13г./
2.22. „ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-2138/11.09.2013 г./,/вх. № И2138/07.08.13г./
2.23. „ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-2139/11.09.2013 г./,/вх. № И2139/07.08.13г./
2.24. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2140/11.09.2013 г./,/вх. № И-2140/07.08.13г./
2.25. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2141/11.09.2013 г./,/вх. № И-2141/07.08.13г./
2.26. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2143/11.09.2013 г./,/вх. № И2143/07.08.13г./
2.27. ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ – КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2144/11.09.2013 г./,/вх. № И2144/08.08.13г./
2.28. „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-2151/11.09.2013 г./,/вх. № И2151/09.08.13г./
2.29. „ДЕЯН-2010”ООД, гр. София /изх. № П-2155/11.09.2013 г./,/вх. № И-2155/12.08.13г./
2.30. „ПЛАНЕТ ТУР”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2161/17.09.2013 г./,/вх. № И2161/13.08.13г./
2.31. „ОКЕАН ГЕЙМС”ООД, гр. Аксаково /изх. № П-2168/11.09.2013 г./,/вх. № И2168/15.08.13г./
2.32. „ЕС И ЕМ”ЕООД, гр. Аксаково /изх. № П-2169/11.09.2013 г./,/вх. № И-2169/15.08.13г./
2.33. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2171/11.09.2013 г./,/вх. № И-2171/15.08.13г./
2.34. ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-2172/11.09.2013 г./,/вх. № И2172/15.08.13г./
2.35. „МАКАО”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2175/11.09.2013 г./,/вх. № И-2175/15.08.13г./
2.36. „КАЗИНО ГЕЙМС 1”ООД, гр. Перник /изх. № П-2187/11.09.2013 г./,/вх. № И2187/16.08.13г./
2.37. „ЕЛИТ 8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2194/11.09.2013 г./,/вх. № И-2194/19.08.13г./
2.38. ЕТ„ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци /изх. № П-2204/11.09.2013 г./,/вх. № И2204/22.08.13г./
2.39. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2220/17.09.2013 г./,/вх. № И2220/27.08.13г./
2.40. „КОРА”ЕООД, гр. Хасково /изх. № П-2269/17.09.2013 г./,/вх. № И-2269/03.09.13г./
2.41. ЕТ„ФАРТ-МР-ФЕДОР МИЛЕВ ПАВЛОВ”, гр. Тетевен /изх. № П-2275/11.09.2013
г./,/вх. № И-2275/03.09.13г./
2.42. „ЕВРО ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2276/17.09.2013 г./,/вх. № И2276/03.09.13г./
2.43. „ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2285/12.09.2013 г./,/вх. № И-2285/05.09.13г./
3. За тото и лото игри:
3.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2146/11.09.2013 г./,/вх. № И-2146/08.08.13г./
3.2. „ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2149/11.09.2013 г./,/вх. № И-2149/08.08.13г./
3.3.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-2183/17.09.2013
г./,/вх. № И-2183/16.08.13г./
3.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2188/17.09.2013 г./,/вх. № И-2188/16.08.13г./
3.5.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-2207/17.09.2013
г./,/вх. № И-2207/23.08.13г./
3.6.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2210/17.09.2013 г./,/вх. № И-2210/23.08.13г./
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4. За залагания върху случайни събития:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2148/11.09.2013 г./,/вх. № И-2148/08.08.13г./
4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2189/17.09.2013 г./,/вх. № И-2189/16.08.13г./
4.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2211/17.09.2013 г./,/вх. № И-2211/23.08.13г./
4.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2212/17.09.2013 г./,/вх. № И-2212/23.08.13г./
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2147/11.09.2013 г./,/вх. № И-2147/08.08.13г./
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2190/17.09.2013 г./,/вх. № И-2190/16.08.13г./
5.3.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-2182/17.09.2013
г./,/вх. № И-2182/16.08.13г./
5.4.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2216/17.09.2013 г./,/вх. № И-2216/26.08.13г./
Раздел тринадесети - 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-2123/11.09.2013 г./,/вх. № И2123/07.08.13г./
1.2.„ГРАНД КАЗИНО-3”ООД, гр. София /изх. № П-2124/11.09.2013 г./,/вх. № И2124/07.08.13г./
1.3.„ГРАНД КАЗИНО-2”ООД, гр. София /изх. № П-2125/11.09.2013 г./,/вх. № И2125/07.08.13г./
1.4.„ДИКС ГЕЙМИНГ”ЕООД, гр. Троян /изх. № П-2218/17.09.2013 г./,/вх. № И2218/27.08.13г./
Раздел четиринадесети - Разни
1. 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 тото и лото игри:
1.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-2438/18.09.2013
г./,/вх. № И-2438/18.09.13г./

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. № П1239/17.09.13 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:
https://www.interwetten.com
https://www.samvo.com/
https://www.stoiximan.com/
https://www.cirsa.es/
http://centrebet.com/
https://www.pokerheaven.es/
http://www.intertops.eu/
http://www.playmillion2.com/
http://www.thegreek.com/
http://www.wettpunkt.com
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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.interwetten.com
2. https://www.samvo.com/
3. https://www.stoiximan.com/
4. https://www.cirsa.es/
5. http://centrebet.com/
6. https://www.pokerheaven.es/
7. http://www.intertops.eu/
8. http://www.playmillion2.com/
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9. http://www.thegreek.com/
10. http://www.wettpunkt.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.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел втори - Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П1240/17.09.13 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:
https://www.igame.com/
https://betatcasino.com/
http://www.redflushcasino.eu/
http://www.roxypalace.com/
http://www.tropeziapalace.com/
https://www.emucasino.com/
https://www.1king.com/
http://onlinecasino.ac/
http://www.allaustraliancasino.com/
http://www.allbritishcasino.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
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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.igame.com/
2. https://betatcasino.com/
3. http://www.redflushcasino.eu/
4. http://www.roxypalace.com/
5. http://www.tropeziapalace.com/
6. https://www.emucasino.com/
7. https://www.1king.com/
8. http://onlinecasino.ac/
9. http://www.allaustraliancasino.com/
10. http://www.allbritishcasino.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.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение, независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети - Утвърждаване на типове и модификации на игрално оборудване,
което могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират в страната /изх. № П1235/17.09.13 г./
На 05.09.2013 г. с вх. № 2447 е подадено писмено заявление от „НОВО ИНВЕСТ
БЪЛГАРИЯ” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване и модификации по чл.
22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина
за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата се разгледа
заявлението и се извърши проучване на приложените към него документи и на
съответствието им с изискванията на нормативните актове.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 12, ЕИК:
175309766, представлявано заедно от управителите Вернер Клайн и Томаш Мачий
Петриковски, 1 /един/ брой тип на игрално оборудване, който може да се произвежда и внася,
за да се експлоатира в страната.
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по ред

1.

Наименование

Premium-V+Gaminator 5

Версия

PREMGAMVP5 V8.20-3

Тип

FV 611 CF2 / FV 880 CF2

Производител / номер на
удостоверение

Austrian Gaming Industries GmbH
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване
„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Заявител / номер на удостоверение

№ И-64/01.04.2013 за внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване

Производствен (сериен) номер

442060-519178

Година на производство

2013
видеорийл 42 игри:

Вид на играта

1. African Simba;
2. Bee Wild;
3. Big Chief;
4. Bonus Maximus;
5. Book of Ra deluxe;
6. Buccaneer’s Chest;
7. Buffalo Thunder;
8. Cape Gold;
9. Chamillions;
10.Costa del Cash;
11.El Toro;
12.Fairy Queen 2;
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13.Five To One;
14.Flame Dancer;
15.Flamenco Roses;
16.Fruit Sensation;
17.Happy Serengeti;
18.Helena;
19.Hot Chance;
20.Lions;
21.Lord of the Ocean;
22.Lucky Lady’s Charm deluxe;
23.Magic 81 Lines;
24.Mystic Secrets;
25.Northern Light;
26.Plenty on Twenty Hot;
27.Power Stars;
28.Pure Jewels;
29.Reel Riders;
30.Rich Witch;
31.Roaring Forties;
32. Secret Elixir;
33.Secrets of the Stars;
34.Sesame’s Treasures;
35.Sizzling Hot deluxe;
36.Spinning Reels;
37.Tiki Island;
38.Treasure Gate;
39.Treasure Seasons;
40.Waikiki Beach;
41.Wings of Fire;
42.Xtra Spins.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата,
вписани в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ХАЗАРТ 08”ООД, гр. София /изх. № П-2067/17.09.2013 г./,/вх. № И-2067/29.07.13г./
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2067, на основание чл. 32 и 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 „ХАЗАРТ 08”
ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик Методи Попов” № 15А, до
бл. 76.
Искането е за вписване на промяна в Удостоверение за издаден лиценз № И1303/06.06.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 ЗХ 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. 3 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХАЗАРТ 08” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 200302260, представлявано от Боян Николов Боянов - управител,
за промени в управлението на дружеството.
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.„ММ-ПЛЮС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2208/17.09.2013 г./,/вх. № И-2208/23.08.13г./
На 23.08.2013 г. с вх. № И-2208, на основание чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
3 и чл. 37, ал. 1 и 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ММ ПЛЮС” EООД,
гр. Пловдив, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Белово, област Пазарджик, ул. “Освобождение” №
60.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И346/07.05.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. 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. 3 от ЗХ
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ММ-ПЛЮС” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”,
ул. „Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК: 115600991, представлявано от Николай Евтимов
Евтимов - управител, за промяна на управителя.
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 тото и лото игри:
2.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-2261/17.09.2013
г./,/вх. № И-2261/02.09.13г./
На 02.09.2013 г. с вх. № И-2261, на основание чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
3 и чл. 37, ал. 1 и 4 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени
лицензи за организиране на хазартни игри.
Искането е за вписване на промени в Удостоверения за издаден лиценз № И2184/28.08.2013 г. – Спорт Тото 1 с 5 Разновидности, № И-2185/28.08.2013 г. – Спорт Тото 2 с
4 Разновидности и № И-2159.1/28.08.2013 г. – Тото Шанс за Всички с 19 Разновидности и
Разрешения № И-156/10.05.2011 г. – Периодична лотарийна игра „Традиционна лотария” и №
И-1701/10.05.2011 г. – Моментни лотарийни игри „Щастливият миг” и „Шанс за всички”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради

Стр. 12
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 37, ал. 3 от ЗХ
председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат
решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, БУЛСТАТ: 000694293,
представлявано от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна на
изпълнителния директор и членовета на УС.
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 промени в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ЕНТЕРТЕЙМАНТ”АД, гр. Пловдив /изх. № П-2230/17.09.2013 г./,/вх. № И2230/29.08.13г./
На 29.08.2013 г. с вх. № И-2230, 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
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския
регистър /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1796-1/26.07.2013 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. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
ДКХ да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Корай Йонашчъ, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, 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.
2. За игри с игрални автомати:
2.1.„ММ-ПЛЮС”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2217/11.09.2013 г./,/вх. № И-2217/27.08.13г./
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2217, 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 „ММ-ПЛЮС”
EООД, гр. Пловдив, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър /по
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-346/07.05.2013 г./.

Стр. 13
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. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 37, ал. 4 от ЗХ председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат
писменото искане и да вземат решение, с което:
ДКХ да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ММПЛЮС” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул.
„Княз Александър І” № 42, офис 20, ЕИК: 115600991, представлявано от Николай Евтимов
Евтимов - 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.
По раздел шести - Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверение за издаден лиценз преди изтичане на срока му:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.СД„ПАНО И САНИ-АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица /изх. № П2308/17.09.2013 г./,/вх. № И-2308/09.09.13г./
На 09.09.2013 г. с вх. № И-2308, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от СД „ПАНО И САНИ –
АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за прекратяване действието на лиценз за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Цар
Освободител” № 1, издадено Разрешение № И-177-1 от 02.04.2012 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта председателят предлага на членовете на
ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Разрешение № И-177-1 от 02.04.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Цар
Освободител” № 1, издадено на СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, със седалище и
адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 040238059,
представлявано заедно и поотделно от Йордан Филипов Аврамов и Димитър Савов Димитров
– управители, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2„ТРАКИЙСКИ ИМОТИ 2006”ЕООД, гр. Казанлък /изх. № П-2322/17.09.2013 г./,/вх. № И2322/10.09.13г./
На 10.09.2013 г. с вх. № И-2322, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ТРАКИЙСКИ ИМОТИ 2006”
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ЕООД, гр. Казанлък, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, пл.
„Севтополис” № 10, издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-936 от 29.05.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта председателят предлага на членовете на
ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № И-936 от
29.05.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10, издаден на „ТРАКИЙСКИ ИМОТИ
2006” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, област Стара Загора, ул.
„Сливница” № 6, ет. 2, ЕИК: 123741194, представлявано от Десислава Йоанова Вълканова –
Гочева - управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.ЕТ„НУШИ-ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград /изх. № П-2359/17.09.2013 г./,/вх. №
И-2359/12.09.13г./
На 12.09.2013 г. с вх. № И-2359, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане, ЕТ „Нуши – Теменужка Петрова ” гр.
Ботевград, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Правец, Софийска област, ул. „Елаша” № 6, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-1022 от 04.06.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта (ЗХ) се
извърши проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта председателят предлага на членовете на
ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № И-1022
от 04.06.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Правец, Софийска област, ул. „Елаша” № 6, издаден на ЕТ „Нуши – Теменужка Петрова”
със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска област, ул. „Цар Освободител”
№ 14, ЕИК: 132092777, представлявано от Теменужка Петрова Микова /физическо лице –
търговец/, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел седми - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за организиране
на хазартни игри от разстояние чрез интернет:
1. За залагания върху резултати от спортни състезания:
1.1.EUROFOOTBALL LTD, Малта /изх. № П-1692/30.07.2013 г./,/вх. № И-1692/02.07.12г.
;док.зап. № И-1692/17.09.2013 г./
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На 02.07.2012 г. с вх. № И-1692 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) е подадено писмено искане от EUROFOOTBALL LIMITED,
Малта, за издаване на лиценз за организиране на залагания върху спортни състезания и
надбягвания с коне и кучета от разстояние чрез интернет, за срок от 5 /пет/ години. Интернет
сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри от разстояние: www.efbet.com.
На заседание на ДКХ, проведено на 31.07.2013 г. с Решение № И1692/31.07.2013 г. е отложено до пълното изясняване на всички обстоятелства, свързани с
произнасяне по искането за издаване на лиценз, подадено от EUROFOOTBALL LIMITED, тъй
като не са изяснени обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 5 и чл. 80, ал. 4 от ЗХ.
С придружителни писма са представени документи във връзка с
обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 5 и чл. 80, ал. 4 от ЗХ. На заседание, проведено на 18.09.2013
г., членовете на ДКХ разгледаха новопостъпилите документи и приеха, че всички
обстоятелства по искането са изяснени.
На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Издава лиценз на EUROFOOTBALL LIMITED, Малта 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
със залагания върху спортни състезания и надбягвания с коне и кучета от разстояние чрез
интернет, за срок от 5 /пет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в
хазартните игри от разстояние: www.efbet.com.
ІІ. Утвърждава на EUROFOOTBALL LIMITED, Малта:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартната игра
от разстояние чрез интернет;
2. Задължителни правила за организацията на работа и финансов контрол при
организиране на хазартната игра от разстояние със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета чрез интернет и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни технически и функционални изисквания към игралния
софтуер и комуникационното оборудване за организиране на хазартни игри от разстояние
чрез интернет на EUROFOOTBALL LIMITED;
4. Правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии,
направените залози и формирането на печалбите.
ІІІ. Одобрява система за автоматизирано подаване на информацията по раздел
ІІ, т. 4.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
На основание чл. 23, ал. 3 от ЗХ на заседанието присъства г-н С.М. –
представител на EUROFOOTBALL LIMITED, Малта.
На интернет страницата на Държавната комисия по хазарта съгласно чл. 22, ал.
1, т. 14 е публикуван Списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта. Предвид издадения на
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта, лиценз за организиране на хазартни игри страницита
www.efbet.com отпада от публикувания списък.
По раздел осми - 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.„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ”ООД, гр. София /изх. № П-1826/17.09.2013 г./,/вх. № И1826/26.08.13г./
На 26.06.2013 г. с вх. № И-1826, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Правец, Софийска област, ул. „Елаша” № 6.
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.
Г-жа Щрегарска – член на ДКХ, изрази становище, че представените от
искателя документите относно инвестициите не представляват доказателства по смисъла на §
1, т. 19 от Допълнителната разпоредба на Закона за хазарта.
Внесена е дължимата държавна такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9
във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и .чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 183, ет. 8, ап.
32, ЕИК: 175406069, представлявано от Калоян Стефанов Стефанов - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Правец, Софийска област, ул. „Елаша” № 6.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 13 /тринадесет/ броя
игрални автомати с 16 /шестнадесет / броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр.
София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала.
ІІІ. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:

№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.

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

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

JP 101102-036
82764
JP130403-018

Уд-ние за
Процент на
одобрен тип
отчисления
ДП
003
1.0
099
1.9
052
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
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За - 5
Против - няма.
1.2.„КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2195/17.09.2013 г./,/вх. № И-2195/19.08.13г./
На 19.08.2013 г. с вх. № И-2195, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и 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 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.
Г-жа Щрегарска – член на ДКХ, изрази становище, че представените от
искателя документите относно инвестициите не представляват доказателства по смисъла на §
1, т. 19 от Допълнителната разпоредба на Закона за хазарта.
Внесена е дължимата държавна такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9
във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта председателят на ДКХ
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156,
представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара
Загора, пл. „Севтополис” № 10.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 25 /двадесет и пет/ броя
игрални автомати с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” 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.
4. Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
III. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

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

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

JP070723-010
JP070723-012
CBJS 08699
JP080310-034

Atronic International GmbH

43164207

5.

Уд-ние за
Процент на
одобрен
отчисления
тип ДП
003
1,0
003
1,0
022
1,9
052
2,0
054

1,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване:
1. ELECTRONCEK D.D., гр. Менгеш, Словения /изх. № П-2077/17.09.2013 г./,/вх. № И2077/29.07.13г./
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2077, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 2 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ELECTRONCEK АД, гр.
Менгеш, Словения, за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване, за срок от 10 /десет/ години, в производствена база с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Оборище” № 20.
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.
С вх. № И-2077/17.09.2013 г. е постъпило писмо от ELECTRONCEK АД
относно адреса на производствената база, в която ще упражнява дейността си дружеството, а
именно: гр. Самоков П.К. 2000, област Софийска, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1.
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.
Г-жа Щрегарска – член на ДКХ, изрази становище, че представените от
искателя документите относно инвестициите не представляват доказателства по смисъла на §
1, т. 19 от Допълнителната разпоредба на Закона за хазарта.
Внесена е дължимата държавна такса поради което и на основание чл. 33, ал. 9
във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 26, ал. 4, т. 6 от Закона за хазарта председателят на ДКХ
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде издаден лиценз за срок от 10 /десет/ години на ELECTRONCEK АД със
седалище и адрес на управление: Словения, гр. Менгеш, ул. „Горенска цеста” № 23, ЕИК:
5330840000, представлявано от Томас Жвипел – изпълнителен директор, Рок Ухан –
изпълнителен директор и Йоже Печечник – председател на управителния съвет, за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност в
производствена база с адрес: гр. Самоков П.К. 2000, област Софийска, ул. „Проф. Васил
Захариев” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел десети - 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.„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”АД, гр. София /изх. № П-2116/17.09.2013 г./,/вх. № И2116/06.08.13г./
На 06.08.2013 г. с вх. № И-2116, 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 „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО”
АД, гр. София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на
издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-163/26.02.2013 г., за организиране на
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хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги
Измирлиев – Македончето”, етаж -1, обособена част от „Кафе-театър” на Драматичен театър
„Никола Вапцаров гр. Благоевград”.
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. Поради което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36,
ал. 1 от ЗХ председателят на ДКХ предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта
да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Илинден”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Илия Карамфилов
Калибрадов и Ангел Андонов Ирибозов, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев – Македончето”,
етаж -1, обособена част от „Кафе-театър” на Драматичен театър „Никола Вапцаров гр.
Благоевград”, с 37 /тридесет и седем/ броя игрални автомати с 42 /четиридесет и два/ броя
игрални места.
В игралната зала са в експлоатация 5 /пет/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
Тип, версия

Производител

Идентификацион
ен номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP080923-130

003

0.5

2.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP080923-131

003

0.5

3.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP080923-132

003

0.5

4.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

CBJS 03555

022

0.5

5.

My Playmate Jackpot

„Казино Технологии” АД

JP260510-101

076

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.
1.2.„МОТ-70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2117/17.09.2013 г./,/вх. № И-2117/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2117, 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 „МОТ -70” ЕООД, гр. Бургас,
на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за
който е издадено Удостоверение № И-1890/05.08.2013 г., за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, срещу бл. № 5.
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. Г-жа Щрегарска – член на ДКХ, изрази становище, че
представените документи относно инвестициите и средствата за организиране на дейността са

Стр. 20
идентични и не представляват доказателства по смисъла на § 1, т. 19 и т. 20 от
Допълнителната разпоредба на Закона за хазарта.
На основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят на ДКХ
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„МОТ -70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител,
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Братя Миладинови”, срещу бл. № 5, с 25 /двадесет и пет/ броя игрални автомата с 30
/тридесет/ броя игрални места.
В игралната зала е в експлоатация 4 /четири/ броя системи за формиране на
премия джакпот:
№
6.
7.
8.
9.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot,
VGJP1
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
DGP - Jewel Jackpots,
ver.1.00

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

JP081030-001

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003

07607

011

1,5

CBJS 07538

022

1,9

ДП 0342

073

1,5

Идентификационен
номер

Процент на
отчисление
1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София /изх. № П-2235/12.09.2013 г./,/вх. № И2235/29.08.13г./
На 29.08.2013 г. с вх. № И-2235, 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 „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на
действие на издаден лиценз, за който е издадено Удостоверение № И-183/28.02.2013 г., за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул.
„Цар Борис ІІІ” № 2, хотел „Ростов”.
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. Г-жа Щрегарска – член на ДКХ, изрази становище, че
представените документи относно инвестициите и средствата за организиране на дейността са
идентични и не представляват доказателства по смисъла на § 1, т. 19 и т. 20 от
Допълнителната разпоредба на Закона за хазарта.
На основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗХ председателят на ДКХ
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Антон Георгиев
Михов и Руди Христов Баков – заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
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в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, хотел „Ростов”, с 34 /тридесет и
четири/ броя игрални автомата с 86 /осемдесет и шест/ броя игрални места.
В игралната зала е в експлоатация 1 /един/ брой система за формиране на
премия джакпот:
№
1.

Тип, версия

Производител

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

Идентификацион
ен номер
JP 090611-030

Удостоверение за
одобрен тип ДП
052

Процент на
отчисление
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.
Раздел единадесети - 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. № 1244/17.09.2013 г. във връзка с представени документи от „ПМС”
ООД, гр. Велико Търново с вх. № 1599; от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София с вх. № 1601; от
„ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД, гр. София с вх. № 1617; от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.
Варна с вх. № 1623; от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София с вх. № 1639; от „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД, гр. София с вх. № 1809; от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” с вх. № 1875; от ЕТ
„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” с вх. № 1876; от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София с вх. № 1909;
от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София с вх. № 1910.
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
- с вх. № 1599 от „ПМС” ООД, гр. Велико Търново, за игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, бул. „България” № 29, в която се организират хазартни игри с игрални
автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2603/07.01.2013 г. Срокът на
издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-2603/07.01.2013 г. изтича на 19.06.2017 г.;
- с вх. № 1601 от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр.
София, район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1399/12.06.2013 г.
Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-1399/12.06.2013 г. изтича на
22.10.2015 г.;
- с вх. № 1617 от „Палмс Петрич” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Мария Луиза” № 102, м. „Предгаров площад”, в която се организират хазартни
игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1732/06.08.2013 г.
Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-1732/06.08.2013 г. изтича на
09.02.2017 г.;
- с вх. № 1623 от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за игрална зала с
адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И169/26.02.2013 г. Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-169/26.02.2013
г. изтича на 28.11.2013 г.;
- с вх. № 1639 от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24, в която се организират хазартни игри с игрални
автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1891/08.08.2013 г. Срокът на
издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-1891/08.08.2013 г. изтича на 08.02.2018 г.;
- с вх. № 1809 от „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, за игрална зала с адрес:
гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-969/04.06.2013 г. Срокът
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на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-969/04.06.2013 г. изтича на 24.02.2016
г.;
- с вх. № 1875 от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, за игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ 2202 в УПИ І – автогара, кв. 4 по плана на кв.
Христо Ботев – север, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-1681/16.07.2013 г. Срокът на издаденото
Удостоверение за издаден лиценз № И-1681/16.07.2013 г. изтича на 19.07.2017 г.;
- с вх. № 1876 от ЕТ „ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, за игрална зала с
адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3 - търговски център
„Асеновец”, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2491/27.12.2012 г. Срокът на издаденото
Удостоверение за издаден лиценз № И-2491/27.12.2012 г. изтича на 29.06.2014 г.;
- с вх. № 1909 от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Ломско шосе” № 176, в която се организират хазартни игри с игрални автомати
с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1725/31.07.2013 г. Срокът на издаденото
Удостоверение за издаден лиценз № И-1725/31.07.2013 г. изтича на 19.06.2027 г.;
- с вх. № 1910 от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1724/11.07.2013 г.
Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-1724/11.07.2013 г. изтича на
27.05.2021 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. Г-жа Щрегарска – член на ДКХ, изрази становище, че представените
документи относно инвестициите и средствата за организиране на дейността са идентични и
не представляват доказателства по смисъла на § 1, т. 19 и т. 20 от Допълнителната разпоредба
на Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторите „ПМС” ООД, гр. Велико Търново, „В ИСИЕ И” ЕООД, гр.
София, „ПАЛМС ПЕТРИЧ” ЕООД, гр. София, „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, „КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, ЕТ „ВАЛЕНТИН
ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив и „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, са привели организацията и
дейността си в съответствие със ЗХ за посочените игрални зали.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 1242/17.09.2013 г. във връзка с представени документи от „ЕС
ВИ ЕС” АД, гр. с вх. № 1398/07.06.2013 г.; от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София с
вх. № 1472/14.06.2013 г.; от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София с вх. № 1496/17.06.2013
г.; от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе с вх. № 1523/20.06.2013 г.; от „АЛФА
ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна с вх. № 1567/25.06.2013 г.; от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София с вх. №
1595/27.06.2013 г.; от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София с вх. №
1596/27.06.2013 г.; от „К И К” ООД, гр. Монтана с вх. № 1603/28.06.2013 г.;1604/28.06.2013
г. и 1605//28.06.2013 г.; от „ОСКАР БЕТ”ООД, гр. Пловдив с вх. № 1671/08.07.2013 г.; от
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София с вх. № 1685/08.07.2013 г.; от „БРИЗ-Л”
ЕООД, гр. София с вх. № 1821/17.07.2013 г.
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В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
1. С вх. № 1398/07.06.2013 г. от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, за игрално казино с
адрес: к.к. „Слънчев бряг - изток”, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум” (Platinum Casino), в
която се организират хазартни игри в игрално казино с издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И-1634-1/26.07.2013 г. Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз №
И-1634-1/26.07.2013 г. за организиране на хазартни игри в игрално казино изтича на
27.05.2016 г.;
2. С вх. № 1472/14.06.2013 г. от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за
игрално казино с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7, в която се
организират хазартни игри в игрално казино с издадено Удостоверение за издаден лиценз №
И-1086/05.06.2013 г. Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И1086/05.06.2013 г. за организиране на хазартни игри в игрално казино изтича на 20.02.2014 г.;
3. С вх. № 1496/17.06.2013 г. от „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония” № 2-4, в която се организират хазартни
игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1067/04.06.2013 г.
Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-1067/04.06.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати изтича на 20.01.2016 г.;
4. С вх. № 1523/20.06.2013 г. от ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе, за
игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 23, вх. Б – партер, в която се
организират хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1063/05.06.2013 г. Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И1063/05.06.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати изтича на 07.03.2017
г.;
5. С вх. № 1567/25.06.2013 г. от „АЛФА ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна, за игрална
зала с адрес: гр. Дългопол, община Варна, област Варна, ул. „Цар Симеон” № 1 Б, в която се
организират хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1591-1/12.07.2013 г. Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-15911/12.07.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати изтича на 28.12.2016 г.;
6. С вх. № 1595/27.06.2013 г. от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Княз Борис І” № 130, в която се организират хазартни игри с игрални
автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2066/03.09.2013 г. Срокът на
издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-2066/03.09.2013 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати изтича на 27.07.2015 г.;
7. С вх. № 1596/27.06.2013 г. от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр.
София, за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 68, в която се
организират хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1112/30.05.2013 г. Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И1112/30.05.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати изтича на 17.04.2014
г.;
8. С вх. № 1603/28.06.2013 г. от „К И К” ООД, гр. Монтана, за игрална зала с
адрес: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Васил Левски” № 57, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1854/15.08.2013 г. Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И1854/15.08.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати изтича на 20.05.2020
г.;
9. С вх. № 1604/28.06.2013 г. от „К И К” ООД, гр. Монтана, за игрална зала с
адрес: гр. Котел, ул. „Диавена” № 2А, в която се организират хазартни игри с игрални
автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2147/06.11.2012 г. Срокът на
издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-2147/06.11.2012 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати изтича на 20.05.2020 г.;
10. С вх. № 1605/28.06.2013 г. от „К И К” ООД, гр. Монтана, за игрална зала с
адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 53, в която се организират хазартни игри с игрални
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автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1855/15.08.2013 г. Срокът на
издаденото Удостоверение за издаден лиценз № -1855/15.08.2013 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати изтича на 27.05.2021 г.;
11. С вх. № 1671/08.07.2013 г. от „ОСКАР БЕТ” ООД, гр. Пловдив, за игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Генерал Данаил Николаев” № 74-76, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1625/01.07.2013 г. Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № 1855/15.08.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати изтича на 31.05.2017
г.;
12. С вх. № 1685/08.07.2013 г. от „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр.
София, за игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12, в която се организират
хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И1611/08.07.2013 г. Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И1611/08.07.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати изтича на 24.02.2016
г.;
13. С вх. № 1821/17.07.2013 г. от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София, за игрална зала с
адрес: гр. Бобов дол, област Кюстендил, ул. „Димитър Благоев”, бл. 10, вх. б, ап. 9, в която се
организират хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-1654/16.07.2013 г. Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И1654/16.07.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати изтича на 23.04.2015
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. Г-жа Щрегарска – член на ДКХ, изрази становище, че че представените
документи относно инвестициите и средствата за организиране на дейността са идентични и
не представляват доказателства по смисъла на § 1, т. 19 и т. 20 от Допълнителната разпоредба
на Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторите „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.
София, „КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, ЕТ „ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе,
„АЛФА ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна; „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, „К И К” ООД, гр. Монтана, „ОСКАР БЕТ”ООД, гр.
Пловдив, „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София са
привели организацията и дейността си в съответствие със ЗХ за посочените игрални казина и
игрални зали.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. Докладна записка изх. № 1243/17.09.2013 г. във връзка с представени документи от „ВИВА
ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна с вх. № 1568; от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна с вх. № 1589; от
„СЛОТ ГЕЙМС” ООД, гр. София с вх. № 1602; от „К И К” ООД, гр. Монтана с вх. № 1606;
от „ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД, гр. Варна с вх. № 1618; от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София
с вх. № 1638.
В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
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- с вх. № 1568 от „ВИВА ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна, за игрална зала с адрес: гр.
Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 110, в която се организират хазартни игри с игрални
автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1602/01.07.2013 г. Срокът на
издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-1602/01.07.2013 г. изтича на 19.06.2017 г.;
- с вх. № 1589 от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за игрална зала с адрес: гр.
Шумен, ул. „Панайот Волов” № 3, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-220/18.03.2013 г. Срокът на издаденото
Удостоверение за издаден лиценз № И-220/18.03.2013 г. изтича на 26.04.2017 г.;
- с вх. № 1602 от „СЛОТ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр.
Русе, ул. „Александровска” № 73., в която се организират хазартни игри с игрални автомати с
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1605/01.07.2013 г. Срокът на издаденото
Удостоверение за издаден лиценз № И-1605/01.07.2013 г. изтича на 29.11.2016 г.;
- с вх. № 1606 от „К И К” ООД, гр. Монтана, за игрална зала с адрес: гр. Вършец,
област Монтана, ул. „Република” № 88, в която се организират хазартни игри с игрални
автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1853/15.08.2013 г. Срокът на
издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-1853/15.08.2013 г. изтича на 20.05.2020 г.;
- с вх. № 1618 от „ЕКСПРЕС-ВАРНА” ЕООД, гр. Варна, за игрална зала с адрес:
гр. Провадия, площад „Централен”, кино „Н. Й. Вапцаров”, в която се организират хазартни
игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1864/07.08.2012 г.
Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-1864/07.08.2012 г. изтича на
22.06.2015 г.;
- с вх. № 1638 от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр.
Разград, ул. „Марица” № 15, в която се организират хазартни игри с игрални автомати с
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1892/29.08.2013 г. Срокът на издаденото
Удостоверение за издаден лиценз № И-1892/29.08.2013 г. изтича на 23.10.2019 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. Г-жа Щрегарска – член на ДКХ, изрази становище, че представените
документи относно инвестициите и средствата за организиране на дейността са идентични и
не представляват доказателства по смисъла на § 1, т. 19 и т. 20 от Допълнителната разпоредба
на Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторите „ВИВА ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна, „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр.
Варна, „СЛОТ ГЕЙМС” ООД, гр. София, „К И К” ООД, гр. Монтана, „ЕКСПРЕС-ВАРНА”
ЕООД, гр. Варна и „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София са привели организацията и дейността си
в съответствие със ЗХ за посочените игрални зали.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.

Докладна записка изх. № 1241/17.09.2013 г. във връзка с представени документи от
„СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София с вх. № 1457; от „К И К” ООД, гр. Монтана с вх.
№ 1607; от ЕТ „АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”, гр. Разград с вх. № 1614; от ЕТ „АДИКА –
АДРИАНА ЧАКЪРОВА”, гр. Разград с вх. № 1615; от ЕТ „ИЛВИ-ВАЛЕРИ
АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана с вх. № 1627; от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр.
София с вх. № 1630; от „ЦЕЗАР ООД, гр. Враца с вх. № 1651.
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В съответствие с § 7, ал. 2 и ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на
Закона за хазарта (ПЗР на ЗХ), са подадени следните заявления с приложени документи към
тях:
- с вх. № 1457 от „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София, за игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл. 23 - юг, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1804/29.07.2013 г.
Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-1804/29.07.2013 г. изтича на
30.09.2016 г.
- с вх. № 1607 от „К И К” ООД, гр. Монтана, за игрална зала с адрес: гр.
Берковица, област Монтана, ул. „Николаевска” № 11, бл. 22, в която се организират хазартни
игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1856/15.08.2013 г.
Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-1856/15.08.2013 г. изтича на
20.05.2020 г.
/Свидетелства за съдимост на лицата, годишна данъчна декларация по чл. 92 от
ЗКПО за 2012 г. и одитиран годишен финансов отчет за 2012 г. са представени в оригинал
към искане с вх. № И-1539/13.05.2013 г./
- с вх. № 1614 от ET „АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”, гр. Разград, за игрална зала
с адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”, кооперативен пазар, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-968/28.05.2013 г. Срокът
на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-968/28.05.2013 г. изтича на 16.11.2015 г.
- с вх. № 1615 от ЕТ “АДИКА – АДРИАНА ЧАКЪРОВА”, гр. Разград, за
игрална зала с адрес: гр. Разград, бул. „България” № 3, в която се организират хазартни игри
с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1344/07.06.2013 г.
Срокът на издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-1344/07.06.2013 г. изтича на
16.11.2015 г.
- с вх. № 1627 от ЕТ „ИЛВИ - ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана, за игрална
зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Хан Аспарух” № 10, в която се организират хазартни игри с
игрални автомати с Разрешение № И-1629/23.07.2012 г. Срокът на Разрешение № И1629/23.07.2012 г. изтича на 10.07.2014 г.
- с вх. № 1630 от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София, за игрална зала
с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев – Македончето”, етаж -1, обособена част от
„Кафе-театър” на Драматичен театър „Никола Вапцаров гр. Благоевград”, в която се
организират хазартни игри с игрални автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз
№ И-163/26.02.2013 г. Срокът на издадено Удостоверение за издаден лиценз № И163/26.02.2013 г. изтича на 08.10.2013 г.
- с вх. № 1651 от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за игрална зала с адрес: гр. Кнежа,
област Плевен, ул. “Марин Боев” № 52 А, в която се организират хазартни игри с игрални
автомати с издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1185/05.06.2013 г. Срокът на
издаденото Удостоверение за издаден лиценз № И-1185/05.06.2013 г. изтича на 16.11.2015 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. Г-жа Щрегарска – член на ДКХ, изрази становище, че представените
документи относно инвестициите и средствата за организиране на дейността са идентични и
не представляват доказателства по смисъла на § 1, т. 19 и т. 20 от Допълнителната разпоредба
на Закона за хазарта.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторите „СИМПЛИ ПЪРФЕКТ” ООД, гр. София, „К И К” ООД, гр.
Монтана, ЕТ „АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”, гр. Разград, ЕТ „АДИКА – АДРИАНА
ЧАКЪРОВА”, гр. Разград, ЕТ „ИЛВИ-ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана, „ПАЛМС
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МЕРКЮР КАЗИНО” АД, гр. София и „ЦЕЗАР ООД, гр. Враца са привели организацията и
дейността си в съответствие със ЗХ за посочените игрални зали.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел дванадесети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„УИН СИТИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2145/11.09.2013 г./,/вх. № И-2145/08.08.13г./
На 08.08.2013 г. с вх. № И-2145, 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 „УИН СИТИ” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: м.
„Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, казино
„EFBET”.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1650/15.07.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „УИН СИТИ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889,
представлявано заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев управители, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: м.
„Капсиди” № 22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, казино
„EFBET”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 9 /девет/ броя
игрални маси и 176 /сто седемдесет и шест/ броя игрални автомата със 183 /сто осемдесет и
три/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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.„ИМПЕРИАЛ 55”ООД, гр. София /изх. № П-2176/17.09.2013 г./,/вх. № И-2176/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2176, 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 „ИМПЕРИАЛ 55” ООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално място, 1
/брой/ игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места, в следствие на което игралните места
намаляват с 5 /пет/ броя, намаляване с 5 /пет/ броя на игралните автомата и утвърждаване
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Задължителни условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: к.к Слънчев бряг, община. Несебър, област Бургас, хотел „Кубан“.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1567-1/26.07.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I.
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз
на „ИМПЕРИАЛ 55” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас,
ул. „Крайбрежна“ № 4, ЕИК 201911225, представлявано от Йордан Димитров Йорданов –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 1 /един/ брой игрално место, 1
/брой/ игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места, в следствие на което игралните места
намаляват с 5 /пет/ броя, намаляване с 5 /пет/ броя на игралните автомата и утвърждаване
Задължителни условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес:
к.к. „Слънчев бряг“, гр. Несебър, област Бургас, хотел „Кубан“.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални маси и 99 /деветдесет и девет/ броя игрални автомата със 118 /сто и осемнадесет/
броя игрални места.
ІІ Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55“, ООД гр. Несебър,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
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.„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”ЕАД, гр. Свиленград /изх. № П-2202/11.09.2013 г./,/вх. № И2202/21.08.13г./
На 21.08.2013 г. с вх. № И-2202, 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 „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД”
ЕАД, гр. Свиленград, за 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес
на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297,
представлявано заедно от Гюлбин Багджъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан –
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изпълнителен директор, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя
игрални места в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” №
1.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 14
/четиринадесет/ броя игрални маси и 170 /сто и седемдесет/ броя игрални автомата със 177
/сто седемдесет и седем/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ”ООД, гр. София /изх. № П-2291/17.09.2013 г./,/вх. № И2291/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2291, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД,
гр. София, за намалeние с 8 /осем/ броя игрални маси в игрално казино с адрес: гр. София, ул.
„Калоян” № 6, хотел „Рила”, казино „Рила”.
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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Средец”, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, ЕИК: 822116061, представлявано от Красимир
Любенов Томов – управител, за намалeние с 8 /осем/ броя игрални маси в игрално казино с
адрес: гр. София, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, казино „Рила”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 5 /пет/ броя
игрални маси и 43 /четиридесет и три/ броя игрални автомати с 50 /петдесет/ 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. За игри с игрални автомати:
2.1. „БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2075/11.09.2013 г./,/вх. № И2075/29.07.13г./
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2075, 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 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, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
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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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане 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 8 /осем/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски” № 61.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 41 /четиридесет и
един/ 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.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 080326-102

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

5.

CAT 4 CASH, EGT-JS31

6.

Atronic Progressive Link Oxygen,
HOT&WILD CASH FEVER-2

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Алфа Гейм Технолоджи”
ЕООД
„Евро Геймс Технолоджи“
ООД
Atronic International GmbH

CBJS 05428

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003
022

Процент
на отчисл.
1.0
1.5

05433

011

1.5

JP 08-07-0017

023

1.2

095

5.0

086

4.0

88453
3000009911

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. „БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2076/11.09.2013 г./,/вх. № И2076/29.07.13г./
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2076, 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 9 /девет/ 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. „Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане 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 9 /девет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. ”Дружба”, УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 45 /четиридесет и пет/
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.
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.

7.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 080326-105

003

1.0

8.

Classic Blend Jackpot System (CBJS)

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 03568

022

1.5

9.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

05432

011

1.5

10.

JOPPY,CIDS

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

CIDS 00001

067

1.2

11.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 080326-106

003

1.0

12.

Atronic Progressive Link, King Kong Cash

Atronic International GmbH

1232406001

13.

CAT 4 CASH, EGT-JS31
Atronic Progressive Link Oxygen,
HOT&WILD CASH FEVER-2

„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

87047

054
095

1.5
5.0

Atronic International GmbH

3000009922

086

4.0

14.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
„ЖОКЕР-1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2081/11.09.2013 г./,/вх. № И-2081/30.07.13г./
На 30.07.2013 г. с вх. № И-2081, 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 „ЖОКЕР-1999” ООД, гр.
Сливен, за подмяна на 2 /два/, намаление с 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. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 38.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1940/25.09.2012 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЖОКЕР-1999” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”, бл. 27, вх. А, ап. 2, ЕИК: 119112637,
2.3.

Стр. 32
представлявано от Георги Желязков Лазаров - управител, изразяващи се в подмяна на 2
/два/ и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул.
„Генерал Карцов” № 38.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 20 /двадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.4. „ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2083/11.09.2013 г./,/вх. № И2083/30.07.13г./
На 30.07.2013 г. с вх. № И-2083, 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 „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър,
област София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1203/05.06.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
удостоверение за издаден лиценз на „ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано Мирослав
Бобев Софронов - управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя
игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Нови Искър, област София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомата с 23 /двадесет и три/ 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.
2.5. „ФЛАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2084/11.09.2013 г./,/вх. № И2084/31.07.13г./
На 31.07.2013 г. с вх. № И-2084, 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 „ФЛАМИНГО 78“
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ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя
игрални места с 9 /девет/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ 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. София, район ”Кремиковци”, кв. „Ботунец”,
Коопбистро.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2564/27.12.2012 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ФЛАМИНГО 78" ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав
Бобев Софронов - управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата с 14
/четиринадесет/ броя игрални места с 9 /девет/ броя игрални автомата с 13 /тринадесет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, район „Кремиковци”, кв. „Ботунец”,
Коопбистро.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомата с 27 /двадесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78" 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:
№
1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JOPPY, Multi Jackpot
System
Vega Jackpot System,
EGT-JS22
Vega Jackpot System,
EGT-JS22

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

JP-MS 028

024

3.0

85173

099

1.5

85174

099

1.5

JP 060403-011

003

1.0

05072

011

1.5

4.

BGJP 20.11, 1.01

5.

EGT Progressive
Jackpot, VGJP1

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

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. ЕТ„АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София /изх. № П-2088/11.09.2013 г./,/вх. № И2088/31.07.13г./
На 31.07.2013 г. с вх. № И-2088, 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 „АНГЕЛ ЗАРКОВ БИЛИ-92”, гр. София, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
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игрални автомати за игрална зала с адрес: с. Бистрица, район Панчарево, Столична община,
ул. „Никола Крушкин – Чолака” № 48.
Искането е за вписване на промени в Разрешение № И-1902/01.12.2011 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Разрешение
на 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 увеличение с 5 /пет/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Любимец, област Хасково, ул. „Желязко
Терпешев” № 1, УПИ ХХІІ-1121 в кв. 72.
2.
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 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:
№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
KING GAMES, Multi Net 2

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

JP 091127-001
007-04038
85734
05171

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

Уд-ние
за одобрен
тип
ДП
003
028
099
011

Процент
на
отчисление
1.0
1.32
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.
„ЕСОЕСБГ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2092/11.09.2013 г./,/вх. № И-2092/01.08.13г./
На 01.08.2013 г. с вх. № И-2092, 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 „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 6 /шест/, 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. Пловдив, р-н „Тракия”, комплекс „Акваленд”.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И307/27.03.2013 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.
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
2.7.

Стр. 35
основание чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, р-н „Тракия”, ж.к. „Тракия”, ул. „Теофан Райнов” № 3, ЕИК:
115665619, представлявано от Ангел Георгиев Куков – управител, за подмяна на 6 /шест/ и
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, р-н „Тракия”,
комплекс „Акваленд”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕСОЕСБГ” 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:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

1.
2.
3.

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

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

88690
JP061016-027
JP 120611-025

099
003
052

1.9
1.0
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.8. ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-2101/11.09.2013 г./,/вх. № И2101/02.08.13г./
На 02.08.2013 г. с вх. № И-2101, 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 „ДОСИКО –
ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за увеличение с 9 /девет/ 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. Варна, ул. „Никола
Михайловски” № 22.
Искането е за вписване на промени в Разрешение № И-1395/03.07.2012 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Разрешение
на ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
район „Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван от Димитър
Славчев Иванов /физическо лице – търговец/, за увеличение с 9 /девет/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Никола Михайловски” № 22.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
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II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР
ИВАНОВ” 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.
2.9. ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-2102/11.09.2013 г./,/вх. № И2102/02.08.13г./
На 02.08.2013 г. с вх. № И-2102, 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 „ДОСИКО – ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/, увеличение с 10 /десет/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, ул. „Брегалница” № 32.
Искането е за вписване на промени в Разрешение № И-1518/03.07.2012 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, район ”Одесос”, ул. ”Струма” № 6, ет. 1, ап. 4,
ЕИК: 103009938, представляван от Димитър Славчев Иванов /физическо лице – търговец/, за
подмяна на 2 /два/ и увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Брегалница” № 32.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, 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.
2.10. ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна /изх. № П-2103/11.09.2013 г./,/вх. № И2103/02.08.13г./
На 02.08.2013 г. с вх. № И-2103, 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 „ДОСИКО – ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/, увеличение с 5 /пет/броя игрални автомати и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
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с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” №
17.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И456/09.04.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, район ”Одесос”, ул. ”Струма” № 6, ет. 1, ап. 4,
ЕИК: 103009938, представляван от Димитър Славчев Иванов /физическо лице – търговец/, за
подмяна на 2 /два/ и увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Исперих, област Разград, ул. „Лудогорие” № 17.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО – ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, 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. „ИЗПАУ-Х”ЕООД, гр. Любимец /изх. № П-2104/11.09.2013 г./,/вх. № И2104/05.08.13г./
На 05.08.2013 г. с вх. № И-2104, 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 „ИЗПАУ - Х” ЕООД, гр.
Любимец, за увеличение с 5 /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. Любимец, област Хасково, ул. „Желязко Терпешев” № 1,
УПИ ХХІІ-1121 в кв. 72.
Искането е за вписване на промени в Разрешение № И-159/25.02.2011 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Разрешение
на гр. Любимец, област Хасково, ул. „Църковна” № 22, ЕИК 201036765, представлявано от
Христо Димитров Чорлов – управител, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомати в
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игрална зала с адрес: гр. Любимец, област Хасково, ул. „Желязко Терпешев” № 1, УПИ
ХХІІ-1121 в кв. 72.
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 „ИЗПАУ - Х” ЕООД, гр. Любимец,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционира следната система за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

Уд-ние
за одобрен
тип
ДП

1.

DLV Gauya Quest

„Казино игри и иновации“
ЕООД

ДП 0503

104

Процент
на
отчисление
2.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.12. ЕТ„РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански /изх. № П-2119/11.09.2013 г./,/вх. № И2119/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2119, 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 „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”,
гр. Сандански, за подмяна на 2 /два/, намаление 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. Сандански, област Благоевград, ул.
„Македония” № 1, хотел „Свети Никола”.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2437/11.12.2012 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Сандански, област Благоевград, ул. „Първи май” № 49, ЕИК: 101543594,
представляван от Росен Атанасов Перинаров /физическо лице – търговец/, изразяващи се в
подмяна на 2 /два/ и намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Сандански, област Благоевград, ул. „Македония” № 1, хотел „Свети Никола”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 23 /двадесет и три/
броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр.
Сандански, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.13. „ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2128/11.09.2013 г./,/вх. № И2128/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2128, 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 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. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1999/30.08.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. 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 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 96 /деветдесет и
шест/ броя игрални автомата със 108 /сто и осем/ 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.
2.14. „ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2129/11.09.2013 г./,/вх. № И2129/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2129, 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 „ГЕЙМЪР-2001” 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, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1104/06.06.2013 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.

Стр. 40
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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане 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: София, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано
от Митко Цветанов Тодоров – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Красно село”, ул. „Кн. Клементина” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 60 /шестдесет/ броя
игрални автомати с 65 /шестдесет и пет/ 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.
2.15. „ГЕЙМЪР-2001”ЕООД, гр. София /изх. № П-2130/11.09.2013 г./,/вх. № И2130/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2130, 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 „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 7 /седем/ 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 „Подуяне”, ул. „Макгахан” – пазара.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1699/29.07.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане 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 7 /седем/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Подуяне”, ул. „Макгахан” –
пазара.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 46 /четиридесет и
шест/ броя игрални автомати с 50 /петдесет/ 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.

Стр. 41
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16. „ВЕНИС КАЗИНОС”ООД, гр. София /изх. № П-2131/11.09.2013 г./,/вх. № И2131/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2131, 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 „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД,
гр. София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ 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, бул. „Васил Левски” № 29.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1077/18.05.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131004720, представлявано от Георги
Методиев Карабельов – управител, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 29.
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 „ВЕНИС КАЗИНОС” 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.
2.17. „ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2132/11.09.2013 г./,/вх. № И2132/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2132, 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 „ШУГЪР ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ 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. София, бул. „Сливница” № 133.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1995/30.08.2013 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.

Стр. 42
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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров - управител, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 133.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 57 /петдесет и седем/
броя игрални автомата с 66 /шестдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШУГЪР ГЕЙМС” 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.
2.18. „СИТИ КАЗИНО ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2134/11.09.2013 г./,/вх. № И2134/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2134, 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 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. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1086/05.06.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане 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 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул. „Захари Стоянов” № 7.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 38 /тридесет и осем/
броя игрални автомати с 43 /четиридесет и три/ 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.

Стр. 43
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. „БЕЛФАСТ”ООД, гр. София /изх. № П-2135/11.09.2013 г./,/вх. № И-2135/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2135, 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 „БЕЛФАСТ” ООД, гр.
София, за подмяна на 5 /пет/ 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. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2550/27.12.2012 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „БЕЛФАСТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район ”Лозенец”, ул. ”Кричим” № 63, ЕИК: 175023590, представлявано от Георги
Методиев Карабельов – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ул. „Борис Христов” № 2А.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 53 /петдесет и три/
броя игрални автомати с 69 /шестдесет и девет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕЛФАСТ” 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.
2.20. „ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2136/11.09.2013 г./,/вх. № И-2136/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2136, 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 „ГЕЙМ-4” АД, 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 за игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1998/30.08.2013 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.

Стр. 44
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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги
Методиев Карабельов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 46 /четиридесет и
шест/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМ-4” АД, 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.
2.21. „ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2137/11.09.2013 г./,/вх. № И-2137/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2137, 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 „ГЕЙМ-4” АД, гр.
София, за подмяна на 8 /осем/ 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, ул. „Преслав” № 44.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И510/10.05.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ГЕЙМ-4” АД със седалище и адрес на управление: гр.
София, район „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 121005279, представлявано от Георги
Методиев Карабельов – управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 44.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 59 /петдесет и девет/
броя игрални автомата с 66 /шестдесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМ-4” АД, 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.

Стр. 45
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. „ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-2138/11.09.2013 г./,/вх. № И2138/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2138, 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 „ТЕМАКС КЛУБ” 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. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И609/08.05.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3, ЕИК:
831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев – управител, за подмяна на 8
/осем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 29 /двадесет/ броя
игрални автомати с 83 /осемдесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” 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.
6.
7.

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

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

JP 041029-010
JP 031103-001
JP 091022-002
JP 091211-036
JP 050620-010
CBJS 05379
89289

CAT 4 CASH, EGT-JS31

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

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
5.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.23. „ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София /изх. № П-2139/11.09.2013 г./,/вх. № И2139/07.08.13г./

Стр. 46
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2139, 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 „ТЕМАКС КЛУБ” ООД,
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, бул. „Ломско шосе” № 61.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1896/29.07.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ТЕМАКС КЛУБ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Проф. Асен Златаров” № 3, ап. 3, ЕИК:
831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев – управител, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 45 /четиридесет и
пет/ броя игрални автомати с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТЕМАКС КЛУБ” 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.
2.24. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2140/11.09.2013 г./,/вх. № И-2140/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2140, 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 „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 10 /десет/ 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. Пловдив, ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1310/06.06.2013 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
основание чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от

Стр. 47
Цветан Ботев Макавеев - управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 35 /тридесет и пет/
броя игрални автомати с 40 /четиридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” 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:

№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
CAT 4 CASH, EGT-JS31
Atronic Progressive Link, King Kong
Cash

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

JP110315-011
JP110315-012
CBJS 03517
89300

Уд-ние
за одобрен
тип
ДП
003
052
022.1
095

Atronic International GmbH

43141157

054

5.

Процент
на
отчисление
1.0
4.5
1.5
1.0
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.25. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2141/11.09.2013 г./,/вх. № И-2141/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2141, 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 „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 6 /шест/ 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. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И440/07.05.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от
Цветан Ботев Макавеев - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” 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:
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№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, тип VGJP 1
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
CAT 4 CASH, EGT-JS31

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

JP 071128-103
03681
CBJS 03779
JP 070801–032
89305

Уд-ние
за одобрен
тип
ДП
052
011
022
003
095

Процент
на
отчисление
4.5
1.5
1.5
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.
2.26. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2143/11.09.2013 г./,/вх. № И2143/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2143, 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 „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 5 /пет/ 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. Чирпан, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” №
22.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И415/25.03.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане 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 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” №
22.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 19 /деветнадесет/ 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.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.27. ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ – КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2144/11.09.2013 г./,/вх. № И2144/08.08.13г./
На 08.08.2013 г. с вх. № И-2144, 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 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. Русе, кръстовище бул. „Цар Освободител”/ул. „Петко Д.
Петков”.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1612/18.07.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. 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 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, кръстовище бул. „Цар Освободител”/ул. „Петко Д. Петков”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомати с 31 /тридесет и едно/ 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

Произв. номер

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

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
Vega Jackpot System,
EGT - JS22
EUROCON-1

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

JP 120109-101
JP 120109-102
JP 061010-001
CBJS 08607
JP 120109-103
10475
87835

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

„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

89138

099

„Геймпром” ЕООД

012

016

8.
9.

Процент
на
отчисление
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
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.
2.28. „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ”ООД, гр. София /изх. № П-2151/11.09.2013 г./,/вх. № И2151/09.08.13г./
На 09.08.2013 г. с вх. № И-2151, 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 „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр.
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София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места с 1 /един/
брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места, 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: гр. Кърджали, ул. „Стефан
Караджа” № 12.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И478/05.04.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14, ЕИК:
131416211, представлявано от Георги Делчев Георгиев - управител и Иван Димитров
Стефанов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 5
/пет/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места и
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан
Караджа” № 12.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 18 /осемнадесет/ броя
игрални автомати с 22 /двадесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Е.Г.-КЪРДЖАЛИ” 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

Идентификационен
номер

1.
2.
3.
4.

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

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

CBJS 70328
JP 071210-015
JP 120402-005

Mystery Day Jackpot System - II

MDJS-II

060059

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

022
003
052
105

1.9
1.0
2.0
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. „ДЕЯН-2010”ООД, гр. София /изх. № П-2155/11.09.2013 г./,/вх. № И-2155/12.08.13г./
На 12.08.2013 г. с вх. № И-2155, 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” ООД, гр.
София, за увеличение с 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. Карлово, ул. „Петко Събев” № 6.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И842/15.05.2013 г.
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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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ДЕЯН-2010” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район Кр. село, ж.к. „Борово” № 52, бл. 52, вх. Д, ет.2, ап.45 ЕИК: 201365993,
представлявано от Ангел Стефанов Зарков – управител, за увеличение с 4 /четири/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Петко Събев” № 6.
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” ООД, 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

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 30-04, 1.01

3.

Vega Jackpot System тип EGT-JS22

4.

BGJP 60-04, Fusion

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

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

JP 110103-011
JP 110103-012

003
020

1.0
2.0

83408

099

1.6

JP130806-105

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.
2.30. „ПЛАНЕТ ТУР”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2161/17.09.2013 г./,/вх. № И2161/13.08.13г./
На 13.08.2013 г. с вх. № И-2161, 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 „ПЛАНЕТ ТУР” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив район Тракия, ж.к.“Тракия, пред жилищен блок №176 А
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1839/17.07.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПЛАНЕТ ТУР” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Тракия“,
ж.к. „Тракия“, бл. 52, вх. А, ЕИК: 115168058 представлявано заедно и поотделно от Елка
Неделчева Димова и Траян Ангелов Ангелов - управители, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия“, пред жилищен блок
№176 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПЛАНЕТ ТУР” ООД, гр. Пловдив,
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. „ОКЕАН ГЕЙМС”ООД, гр. Аксаково /изх. № П-2168/11.09.2013 г./,/вх. № И2168/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2168, 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 „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД,
гр. Аксаково, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, увеличение с 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. Девня, област Варна, кв. „Река
Девня”, ул. „Петричка” № 3.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2071/30.08.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Батова” № 7, ЕИК: 103912143, представлявано
от Славчо Иванов Асенов – управител, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 5 /пет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Девня, област Варна, кв. „Река Девня”, ул.
„Петричка” № 3.
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 „ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, гр. Аксаково,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционира следнaтa системa за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино технологии” АД

JP130716-103

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
052

Процент
на
отчисл.
4,5
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.32. „ЕС И ЕМ”ЕООД, гр. Аксаково /изх. № П-2169/11.09.2013 г./,/вх. № И-2169/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2169, 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 „ЕС И ЕМ” ЕООД, гр.
Аксаково, за увеличение с 5 /пет/ 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. Аксаково, област Варна, ул. „Марциана” № 17.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1958/30.08.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удосотоверение за издаден лиценз на „ЕС И ЕМ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Аксаково, област Варна, ул. „Батова” № 7, ЕИК: 103699108, представлявано от Славчо
Иванов Асенов – управител, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Аксаково, област Варна, ул. „Марциана” № 17.
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 „ЕС И ЕМ” ЕООД, гр. Аксаково,
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.

Тип, версия

Производител

EGT Progressive Jackpot,
VGJP1
BGJP 60-04, Fusion

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
"Казино Технологии" АД

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

07563

011

1.5

JP130802-106

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.
2.33. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2171/11.09.2013 г./,/вх. № И-2171/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2171, 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 „КОМЕРС” ЕООД, гр.
Севлиево, за подмяна на 5 /пет/, увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални

Стр. 54
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, №
119.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И916/27.05.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз на „КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево,
област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев
Макавеев - управител, за подмяна на 6 /шест/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 32 /тридесет и два/
броя игрални автомата с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” 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:
№
5.
6.
7.
8.
9.

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot VGJP1
Classic Blend Jackpot System, CBJS
BGJP 20.11,1.01
CAT 4 CASH тип EGT-JS31

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

JP 090119-007
05132
CBJS 05270
JP 091029-013
89344

052
011
022
003
095

4.5
1.5
1.5
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.
2.34. ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-2172/11.09.2013 г./,/вх. № И2172/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2172, 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 „РУМАР – ДИМО
ДИМОВ”, гр. Варна, за намаление 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. Бяла, област Варна, ул. „Черноморка” № 7.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И624/08.05.2013 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.

Стр. 55
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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103236793, представляван
от Димо Матев Димов /физическо лице – търговец/, за намаление с 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бяла, област Варна, ул. „Черноморка” № 7.
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 ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, 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.
2.35. „МАКАО”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2175/11.09.2013 г./,/вх. № И-2175/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2175, 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 „МАКАО” ООД, гр.
Пловдив, за подмяна на 1 /един/, увеличение с 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. Пловдив, бул. „Руски” № 70, хотел „Лайпциг”.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1247/05.06.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „МАКАО” ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115515879, представлявано от
Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров Четрафилов-управител, заедно и
поотделно, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” № 70, хотел „Лайпциг”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 55 /петдесет и пет/
броя игрални автомати с 62 /шестдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.

Стр. 56
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. „КАЗИНО ГЕЙМС 1”ООД, гр. Перник /изх. № П-2187/11.09.2013 г./,/вх. № И2187/16.08.13г./
На 16.08.2013 г. с вх. № И-2187, 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 „КАЗИНО ГЕЙМС 1”
ООД, гр. Перник, за подмяна на 6 /шест/, увеличение с 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. Перник, кв. „Изток”, ул. „Благой Гебрев” № 38.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И59/05.02.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Перник, ул. „Кракра”, бл. 65, вх. Б, ап. 23, ЕИК: 113582181, представлявано от
Пламен Живков Боянов – управител, за подмяна на 6 /шест/ и увеличение с 6 /шест/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Благой Гебрев” № 38.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр.
Перник, 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 070110-027
JP 090902-006
JP 070110-028

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
003
003
052

Процент
на
отчисл.
1.0
1.0
4.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

83233

099

1.5

„Казино Игри и Иновации” ЕООД

ДП 0477

061

0.86

„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

89416

095

5.0

№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System
тип EGT-JS22
ST-JPD, 1.01
CAT 4 CASH тип EGTJS31

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

5.
6.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.37. „ЕЛИТ 8”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2194/11.09.2013 г./,/вх. № И-2194/19.08.13г./

Стр. 57
На 19.08.2013 г. с вх. № И-2194, 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 7 /седем/, увеличение с 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. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал
Друмев” № 4.
Искането е за вписване на промени в Разрешение № И-31/14.02.2012 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в 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 7 /седем/ и увеличение с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Михал Друмев” № 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 „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:
№
1.
2.
3.

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

BGJP 60-04, Fusion
BGJP 20.11, 1.01
KING GAMES, Multi Net 2

„Казино Технологии“ АД
„Казино Технологии” АД
„Глобекс 99” ООД

JP 110110-101
JP 070723-013
007-04084

052
003
028

2.00
1.00
1.32

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. ЕТ„ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци /изх. № П-2204/11.09.2013 г./,/вх. № И2204/22.08.13г./
На 22.08.2013 г. с вх. № И-2204, 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 ЕТ „ЮЛИАН
ПАСКОВ”, с. Рилци, 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. Благоевград, ул. „Антим І” № 7.
Искането е за вписване на промени в Разрешение № И-1142/06.06.2012 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,
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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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ” със седалище и адрес на
управление: с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград, ЕИК: 101716174,
представляван от Юлиан Илиев Пасков /физическо лице – търговец/, за увеличение с 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Антим І” № 7.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 26 /двадесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци,
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.
2.39. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2220/17.09.2013 г./,/вх. № И2220/27.08.13г./
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2220, 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 „ДЕЛТА ТУРС 2002”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 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. Червен бряг, област Плевен, бул. „Христо Ботев”, ет. 1,
идентификатор 80501.801.181.2.38.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2261/13.11.2012 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. 22, ал. 1, т. 3, т.11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата
на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева –
управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Червен
бряг, област Плевен, бул. „Христо Ботев”, ет. 1, идентификатор 80501.801.181.2.38.
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 „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, 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.
2.40. „КОРА”ЕООД, гр. Хасково /изх. № П-2269/17.09.2013 г./,/вх. № И-2269/03.09.13г./
На 03.09.2013 г. с вх. № И-2269, 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 „КОРА” ЕООД, гр.
Хасково, за подмяна на 8 /осем/, увеличение с 8 /осем/ 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. Хасково, ул. „Варна” № 12.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1822/12.09.2012 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в лиценз на „КОРА”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”, бл. 1,
ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за подмяна на 8
/осем/ и увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул.
„Варна” № 12.
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 „КОРА” ЕООД, гр. Хасково,
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

10.
11.
12.
13.

KING GAMES, Multi Net 2
Vega Jackpot System тип EGT-JS22
BGJP 60-04, Fusion
Gaya Quest Jackpot

„Глобекс 99” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино Технологии” АД
„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

007-04005
82681
JP 130804-017
00JM5059

028
099
052
098

1.33
1.9
2.0
4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.41. ЕТ„ФАРТ-МР-ФЕДОР МИЛЕВ ПАВЛОВ”, гр. Тетевен /изх. № П-2275/11.09.2013
г./,/вх. № И-2275/03.09.13г./
На 03.09.2013 г. с вх. № И-2275, 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„ФАРТ-МР-Федор
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Милев Павлов”, гр. Тетевен, 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. Тетевен, пл. „Сава Младенов“.
Искането е за вписване на промени в Разрешение № И-1734/31.10.2011г.
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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз на ЕТ„ФАРТ-МР-Федор Милев Павлов”, със седалище и адрес на
управление: гр. Тетевен, ул. „Д. Стойчев” № 12, ЕИК: 110019473, представляван от Федор
Милев Павлов – физическо лице-търговец, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Тетевен, пл.“Сава Младенов“.
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 ЕТ„ФАРТ-МР-Федор Милев Павлов”,
гр.Тетевен , 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.
2.42. „ЕВРО ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2276/17.09.2013 г./,/вх. № И2276/03.09.13г./
На 03.09.2013 г. с вх. № И-2276, 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 „ЕВРО-ГЕЙМС” ООД,
гр. Благоевград, за увеличение с 6 /шест/ 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. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 1.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И177/01.03.2013 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. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЕВРО-ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Благоевград, ул. “Крали Марко“ №1, ЕИК: 130934375, представлявано от
Костадин Атанасов Маникатов – управител, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко №1.
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 26 /двадесет и
шест/ броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРО-ГЕЙМС” ООД, гр. Благоевград,
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

Уд-ние
№ ДП

Процент на
отчисл.

1.
15.

BGJP 20-11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Mystery Day Jackpot
System - II
MDJS-II

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

JP 030225-010
JP 051221-007

003
052

1,0
2,0

„Проксима 3” ООД

250069

105

1,0

16.

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. „ШАНС 07”ЕООД, гр. Поморие /изх. № П-2285/12.09.2013 г./,/вх. № И-2285/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2285, 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 „ШАНС 07” ЕООД, гр.
Поморие, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат за игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л „Свилена”.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-1830/05.08.2013 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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
удостоверение за издаден лиценз на „ШАНС 07” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Поморие, област Бургас, ж.к. „Свобода”, бл. 15, вх. А, ап. 9, ЕИК: 102963081,
представлявано от Радослав Цветанов Христов - управител, за подмяна на 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, пл. „Свилена”, х-л
„Свилена”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 32 /тридесет и два/
броя игрални автомата с 35 /тридесет и пет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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3. За тото и лото игри:
3.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2146/11.09.2013 г./,/вх. № И-2146/08.08.13г./
На 08.08.2013 г. с вх. № И-2146, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за увеличение с 1 /един/ брой централен пункт за приемане на залози и изплащане на печалби
за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2152/02.09.2013 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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290,
представлявано от Красен Христов Хинков - управител, изразяваща се в увеличение с 1 /един/
брой централен пункт, в който ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна лото
игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, както следва:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните централни пунктове:
1.
гр. София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48;
2.
гр. София, район „Студентски“, ул. „Проф. Петър Джидров“ № 2Е.
На декларирания централен пункт на адрес 2. (гр. София, район „Студентски“,
ул. „Проф. Петър Джидров“ № 2Е) ще бъде поместено и ще се поддържа игралното
оборудване, необходимо за провеждане на хазартни игри. Централен пункт на адрес 1. (гр.
София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48) ще изпълнява всички останали присъщи
дейности за централен пункт (изплащане на печалби над определен размер, съхранение на
паричните средства, постъпили в брой в Централния пункт, разполагане на бронирано стъкло
за защита и др.).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.2. „ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2149/11.09.2013 г./,/вх. № И-2149/08.08.13г./
На 08.08.2013 г. с вх. № И-2149, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ и намаление с 1 /един/ брой игрално съоръжение за хазартна лото игра
„ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”,
„ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2152/02.09.2013 г.
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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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290,
представлявано от Красен Христов Хинков - управител, за подмяна на 1 /един/ и намаление с
1 /един/ брой игрално съоръжение за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР
ШАНС”, както следва:
1.
Следното игрално съоръжение ще бъде намалено:
- лотарийна машина, тип GLM 1.0 с идентификационен номер LM 317-4.
2. Следното игрално съоръжение ще бъде подменено:
- компютъризирана система и генератор на случайни числа тип RG, с
идентификационен № 001.
3.
След промените ще се експлоатира следното игрално съоръжение:
№

1.

Наименование

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ТЛ

Съоръжение за определяне на
печеливши комбинации, изградено
наосновата на компютъризирана
система и генератор на случайни
числа

RG

"Алфа Съплайс"
EООД

002

002

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-2183/17.09.2013
г./,/вх. № И-2183/16.08.13г./
На 16.08.2013 г. с вх. № И-2183, 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 ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в
откриване на 3 /три/ броя тото пункта.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2185/28.08.2013 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
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основание чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, БУЛСТАТ: 000694293, представлявано
от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, изразяваща се в промяна в броя и адресите
на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО
2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приемат
залози и изплащат печалби за хазартна тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Васил Демиревски“ №
2;
2.
с. Писарево, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 85;
3.
с. Врабево, община Троян, област Ловеч, ул. „Георги Димитров“ № 45.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2188/17.09.2013 г./,/вх. № И-2188/16.08.13г./
На 16.08.2013 г. с вх. № И-2188, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 4 /четири/ и откриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2015/02.09.2013 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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул.
„Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков - управител,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1.
2.
3.
4.

гр. Велинград, обл. Пазарджик, ул. „Димитър Благоев” № 19;
гр. Добрич, ул. „Дунав” № 22;
гр. Дългопол, обл. Варна, ул. „Георги Димитров” № 111;
гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 143.
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Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.
гр. Айтос, област Бургас, ул. „Странджа” № 3;
2.
гр. Койнаре, общ. Червен бряг, област Плевен, ул. „Христо Ботев” № 4;
3.
гр. Хисаря, област Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 19А;
4.
гр. София, ж.к. „Красна поляна”, бул. „Горнобански” № 31, бл. № 331,
ет. 1;
5.
гр. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. „Симеон Велики” № 17;
6.
гр. София, ул. „Нишава” № 138.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.5.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-2207/17.09.2013
г./,/вх. № И-2207/23.08.13г./
На 23.08.2013 г. с вх. № И-2207, 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 ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 2
/два/ броя тото пункта.
Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2181/28.08.2013 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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ: 000694293,
представлявано от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра
„ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Русе, бул. „Липник” № 1121 Д МОЛ-РУСЕ;
2. с. Кривина, район „Панчарево”,Столична община, ул. „Демокрация” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.6.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2210/17.09.2013 г./,/вх. № И-2210/23.08.13г./
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На 23.08.2013 г. с вх. № И-2210, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл.
38, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за хазартна лото игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”,
„ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, изразяваща се в
закриване на 5 /пет/ броя и откриване на 3 /три/ броя букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2152/02.09.2013 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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
удостоверение за издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290,
представлявано от Красен Христов Хинков - управител, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна лото
игра „ЛОТО ШАНС” с пет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС” и „ПОКЕР ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1.
гр. Добрич, ул. „Крайовски договор” № 53;
2.
гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3;
3.
гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 174;
4.
гр. София, ж.к. „Зона Б-5”, бл. 2;
5.
гр. Съединение, област Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 8.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. София, ул „Проф. Георги Златарски” № 5, кафе № 2;
2. гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл. 383, вх. 1, магазин 6;
3. гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 20, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху случайни събития:
4.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2148/11.09.2013 г./,/вх. № И-2148/08.08.13г./
На 08.08.2013 г. с вх. № И-2148, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за увеличение с 1 /един/ брой централен пункт за приемане на залози и изплащане на печалби
за хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2154/02.09.2013 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.
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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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290,
представлявано от Красен Христов Хинков - управител, изразяваща се в увеличение с 1 /един/
брой централен пункт, в който ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със
залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните централни пунктове:
1.
гр. София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48;
2.
гр. София, район „Студентски“, ул. „Проф. Петър Джидров“ № 2Е.
На декларирания централен пункт на адрес 2. (гр. София, район „Студентски“,
ул. „Проф. Петър Джидров“ № 2Е) ще бъде поместено и ще се поддържа игралното
оборудване, необходимо за провеждане на хазартни игри. Централен пункт на адрес 1. (гр.
София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48) ще изпълнява всички останали присъщи
дейности за централен пункт (изплащане на печалби над определен размер, съхранение на
паричните средства, постъпили в брой в Централния пункт, разполагане на бронирано стъкло
за защита и др.).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2189/17.09.2013 г./,/вх. № И-2189/16.08.13г./
На 16.08.2013 г. с вх. № И-2189, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 4 /четири/ и откриване на 6 /шест/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2154/02.09.2013 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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул.
„Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков - управител,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
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1.
2.
3.
4.

гр. Велинград, обл. Пазарджик, ул. „Димитър Благоев” № 19;
гр. Добрич, ул. „Дунав” № 22;
гр. Дългопол, обл. Варна, ул. „Георги Димитров” № 111;
гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 143.

Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.
гр. Айтос, област Бургас, ул. „Странджа” № 3;
2.
гр. Койнаре, общ. Червен бряг, област Плевен, ул. „Христо Ботев” № 4;
3.
гр. Хисаря, област Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 19А;
4.
гр. София, ж.к. „Красна поляна”, бул. „Горнобански” № 31, бл. № 331,
ет. 1;
5.
гр. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. „Симеон Велики” № 17;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.3.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2211/17.09.2013 г./,/вх. № И-2211/23.08.13г./
На 23.08.2013 г. с вх. № И-2211, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за хазартна игра със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”,
изразяваща се в закриване на 5 /пет/ броя и откриване на 3 /три/ броя букмейкърски пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2154/02.09.2013 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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
удостоверение за издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290,
представлявано от Красен Христов Хинков - управител, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра
със залагания върху случайни събития „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1.
гр. Добрич, ул. „Крайовски договор” № 53;
2.
гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3;
3.
гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 174;
4.
гр. София, ж.к. „Зона Б-5”, бл. 2;
5.
гр. Съединение, област Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 8.
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Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. София, ул „Проф. Георги Златарски” № 5, кафе № 2;
2. гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл. 383, вх. 1, магазин 6;
3. гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 20, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.4.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2212/17.09.2013 г./,/вх. № И-2212/23.08.13г./
На 23.08.2013 г. с вх. № И-2212, в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 32, чл. 38,
ал. 1 и 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 5 /пет/ броя и откриване на 3 /три/ броя букмейкърски
пунктове.
Искането е за вписване на промени в издадено на организатора Удостоверение
за издаден лиценз № И-2153/02.09.2013 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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
удостоверение за издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290,
представлявано от Красен Христов Хинков - управител, изразяващи се в промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра
със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1.
гр. Добрич, ул. „Крайовски договор” № 53;
2.
гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3;
3.
гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 174;
4.
гр. София, ж.к. „Зона Б-5”, бл. 2;
5.
гр. Съединение, област Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 8.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. София, ул „Проф. Георги Златарски” № 5, кафе № 2;
2. гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл. 383, вх. 1, магазин 6;
3. гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 20, ет. 1.
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.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания:
5.1.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2147/11.09.2013 г./,/вх. № И-2147/08.08.13г./
На 08.08.2013 г. с вх. № И-2147, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София,
за увеличение с 1 /един/ брой централен пункт за приемане на залози и изплащане на печалби
за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2153/02.09.2013 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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Оборище”, ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290,
представлявано от Красен Христов Хинков - управител, изразяваща се в увеличение с 1 /един/
брой централен пункт, в който ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както следва:
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните централни пунктове:
1.
гр. София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48;
2.
гр. София, район „Студентски“, ул. „Проф. Петър Джидров“ № 2Е.
На декларирания централен пункт на адрес 2. (гр. София, район „Студентски“,
ул. „Проф. Петър Джидров“ № 2Е) ще бъде поместено и ще се поддържа игралното
оборудване, необходимо за провеждане на хазартни игри. Централен пункт на адрес 1. (гр.
София, район „Оборище“, бул. „Ситняково” № 48) ще изпълнява всички останали присъщи
дейности за централен пункт (изплащане на печалби над определен размер, съхранение на
паричните средства, постъпили в брой в Централния пункт, разполагане на бронирано стъкло
за защита и др.).
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.2.„ЕВРОБЕТ”ООД, гр. София /изх. № П-2190/17.09.2013 г./,/вх. № И-2190/16.08.13г./
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На 16.08.2013 г. с вх. № И-2190, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 4 /четири/ и откриване на 6 /шест/ броя букмейкърски
пункта.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2153/02.09.2013 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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул.
„Ситняково” № 48, ЕИК: 121179290, представлявано от Красен Христов Хинков - управител,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС”, както
следва:
Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в следните пунктове:
1.
гр. Велинград, обл. Пазарджик, ул. „Димитър Благоев” № 19;
2.
гр. Добрич, ул. „Дунав” № 22;
3.
гр. Дългопол, обл. Варна, ул. „Георги Димитров” № 111;
4.
гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 143.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.
гр. Айтос, област Бургас, ул. „Странджа” № 3;
2.
гр. Койнаре, общ. Червен бряг, област Плевен, ул. „Христо Ботев” № 4;
3.
гр. Хисаря, област Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 19А;
4.
гр. София, ж.к. „Красна поляна”, бул. „Горнобански” № 31, бл. № 331,
ет. 1;
5.
гр. Велики Преслав, обл. Шумен, ул. „Симеон Велики” № 17;
6.
гр. София, ул. „Нишава” № 138.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.3.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-2182/17.09.2013
г./,/вх. № И-2182/16.08.13г./
На 16.08.2013 г. с вх. № И-2182, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 3 /три/ броя тото пункта.
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Искането е за вписване на промяна в издадено на организатора
Удостоверение за издаден лиценз № И-2184/28.08.2013 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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, БУЛСТАТ: 000694293, представлявано
от Белчо Бойчев Иванов – изпълнителен директор, изразяваща се в промяна в броя и адресите
на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за хазартна игра със
залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема
залози и изплаща печалби за хазартна игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1.
с. Крайници, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Васил
Демиревски“ № 2;
2.
с. Писарево, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 85;
3.
с. Врабево, община Троян, област Ловеч, ул. „Георги Димитров“ № 45.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
5.4.„ЕВРОФУТБОЛ”ООД, гр. София /изх. № П-2216/17.09.2013 г./,/вх. № И-2216/26.08.13г./
На 26.08.2013 г. с вх. № И-2216, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания, изразяваща се
в закриване на 12 /дванадесет/ и откриване на 10 /десет/ броя букмейкърски пункта.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И2115/28.08.2013 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. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, най-
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малко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания,
както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. София, община „Възраждане”, ж.к. „Зона Б-5” блок 2;
2. гр. Дългопол, област Варна, ул. „Георги Димитров” № 111, обект 7;
3. гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 174, ет. 1;
4. гр. Враца, ул. „Генерал Леонов” № 5 а;
5. гр. Добрич, ул. „Крайовски договор” № 53;
6. гр. Дряново, област Габрово, ул. „Стефан Стамболов” № 44;
7. с. Искрец, ообщина Своге, област София, ул. „Христо Ботев” № 30;
8. гр. София, община „Надежда”, бул. „Ломско шосе” № 171 - Билла Маркет
„Надежда”;
9. гр. София, община „Люлин”, бул. „Царица Йоанна” № 72 - Билла Маркет
„Люлин”;
10. гр. София, община „Люлин”, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 56;
11. гр. София, община „Искър”, ул. „Хайделберг” № 1;
12. гр. София, община „Младост”, ул. „Филип Аврамов” № 3;
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. гр. Велики Преслав, област Шумен, ул. „Симеон Велики” № 17;
2. гр. Велико Търново, ул. „Димитър Найденов” № 93;
3. гр. Елена, област Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски” № 15;
4. гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. № 2;
5. гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Пирин” № 14;
6. гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Княз борис І” № 9;
7. гр. Симеоновград, област Хасково, ул. „Цар Освободител” № 7;
8. гр. София, община „Люлин”, бул. „Д-р Петър Дертлиев” № 4;
9. гр. Троян, област Ловеч, ул. „Васил Левски” № 20;
10. с. Ценово, община Ценово, област Русе, ул. „Цар Освободител” № 77;
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
Раздел тринадесети - 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-2123/11.09.2013 г./,/вх. № И2123/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2123, 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, ж.к. „Красно село”, бл.
208 Б /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1845/17.07.2013 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.
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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. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на
Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане 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, ж.к. „Красно село”, бл. 208 Б, Задължителни игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„ГРАНД КАЗИНО-3”ООД, гр. София /изх. № П-2124/11.09.2013 г./,/вх. № И2124/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2124, 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 - 3” 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. Петрич, област Благоевград, ул.
„Цар Борис ІІІ” № 44 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1844/17.07.2013 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. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 3” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК:
175256598, представлявано от Галин Тотьов Василев - управител и Георги Николов Филчев управител, заедно и поотделно, представените за игрална зала с адрес: гр. Петрич, област
Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44, Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ГРАНД КАЗИНО-2”ООД, гр. София /изх. № П-2125/11.09.2013 г./,/вх. № И2125/07.08.13г./
На 07.08.2013 г. с вх. № И-2125, 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 - 2” ООД, гр.
София, за 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. Пазарджик, бул. „България” №
1 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1841/18.07.2013 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. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО - 2” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК:
175256623, представлявано от Тодор Найденов Шопов - управител и Галин Тотьов Василев управител, заедно и поотделно, представените за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул.
„България” № 1, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„ДИКС ГЕЙМИНГ”ЕООД, гр. Троян /изх. № П-2218/17.09.2013 г./,/вх. № И2218/27.08.13г./
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2218, 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 „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД,
гр. Троян, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Васил
Левски” № 64 /по издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-983/30.05.2013 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. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ДИКС ГЕЙМИНГ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловеч, ул. „Христо Ботев” № 184, ЕИК: 200821967,
представлявано от Дочко Петков Дочев - управител, за игрална зала с адрес: гр. Троян, обл.
Ловеч, ул. „Васил Левски” № 64, Задължителни игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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Раздел четиринадесети – Разни
1. 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 тото и лото игри:
1.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-2438/18.09.2013
г./,/вх. № И-2438/18.09.13г./
На 18.09.2013 г. с вх. № И-2438, 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 ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Задължителни правила за организиране и
провеждане на тото игра „ТОТО 2” с включени разновидности „5 ОТ 35”, „6 ОТ 42”, „6 ОТ
49” и „ТОТО ДЖОКЕР”.
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. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на членовете на Държавната
комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул.
„Хайдушко изворче” № 28, БУЛСТАТ: 000694293, представлявано от Белчо Бойчев Иванов –
изпълнителен директор, Задължителни правила за организиране и провеждане на тото игра
„ТОТО 2” с включени разновидности „5 ОТ 35”, „6 ОТ 42”, „6 ОТ 49” и “ТОТО ДЖОКЕР”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

Председател:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Теодора Генчева/

