РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

ПРОТОКОЛ
№ 21
София, 27.09.2013 г.
Днес, 27 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-1290/26.09.13
г./
Раздел втори - Обновяване на списъка с интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № П1291/26.09.13 г./
Раздел трети - Утвърждаване на типове и модификации на игрално оборудване, които
могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират в страната:
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, /изх. № П-2398/26.09.2013 г./,/вх. № И2398/16.09.13г./
2.„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ООД, /изх. № П-2526/26.09.2013 г./,/вх. № И-2526/16.09.13г./
Раздел четвърти - Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелствата,
вписани в Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2268/26.09.2013 г./,/вх. №
И-2268/03.09.13г./
1.2.„ЗИТА ПАРТНЕРС”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2336/26.09.2013 г./,/вх. № И2336/10.09.13г./
Раздел пети - Разглеждане на писмено искане за промени в обстоятелства, вписани в
Търговския регистър:
1. За игри с игрални автомати:
1.1.„ЗИТА ПАРТНЕРС”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2335/26.09.2013 г./,/вх. № И2335/10.09.13г./
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. „АНБЕСТО”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-2298/26.09.2013 г./,/вх. № И2298/05.09.13г./
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1.2. „АНБЕСТО”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-2299/26.09.2013 г./,/вх. № И2299/05.09.13г./
1.3. „ЩЕРЕВ ТУР”АД, гр. Карлово /изх. № П-2312/26.09.2013 г./,/вх. № И-2312/09.09.13г./
1.4. „ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2313/26.09.2013 г./,/вх. № И2313/09.09.13г./
1.5. „ВИЛОКС ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2314/26.09.2013 г./,/вх. № И2314/09.09.13г./
1.6. „ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2315/26.09.2013 г./,/вх. № И2315/09.09.13г./
1.7. „КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2344/26.09.2013 г./,/вх. № И2344/11.09.13г./
1.8. ЕТ„ДИНКО ГЕРДЖИКОВ”, гр. Стара Загора /изх. № П-2360/26.09.2013 г./,/вх. № И2360/12.09.13г./
1.9. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2362/26.09.2013 г./,/вх. № И2362/12.09.13г./
1.10. СД„ПАНО И САНИ-АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, /изх. № П2365/26.09.2013 г./,/вх. № И-2365/12.09.13г./
1.11. ЕТ„ЦИГОВ-ГЕОРГИ ФЕОДОВ ЦИГОВ”, гр. София /изх. № П-2380/26.09.2013 г./,/вх.
№ И-2380/13.09.13г./
1.12. „ВАЛ-СТАР”ЕООД, гр. Трявна /изх. № П-2389/26.09.2013 г./,/вх. № И-2389/13.09.13г./
1.13. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2390/26.09.2013 г./,/вх. № И2390/13.09.13г./
1.14. „АЙ ДЖИ ЕМ”АД, гр. София /изх. № П-2395/26.09.2013 г./,/вх. № И-2395/13.09.13г./
1.15. „АЙ ДЖИ ЕМ”АД, гр. София /изх. № П-2396/26.09.2013 г./,/вх. № И-2396/13.09.13г./
1.16. „ИНТЕРГЕЙМ 2009”ООД, гр. Бургас /изх. № П-2403/26.09.2013 г./,/вх. № И2403/20.09.13г./
1.17. „ПРОФОНДО”ЕООД, гр. София /изх. № П-2423/26.09.2013 г./,/вх. № И2423/17.09.13г./
1.18. ЕТ„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-2429/26.09.2013 г./,/вх. № И2429/18.09.13г./
1.19. ЕТ„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-2430/26.09.2013 г./,/вх. № И2430/18.09.13г./
1.20. „К И С – 98”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2431/26.09.2013 г./,/вх. № И-2431/18.09.13г./
1.21. ЕТ„РАДЕЛА РАДИОН КАЦАРОВ”, с. Нови хан /изх. № П-2433/26.09.2013 г./,/вх. №
И-2433/18.09.13г./
1.22. „Б.Е.-ВАРНА”ЕООД, гр. София /изх. № П-2439/26.09.2013 г./,/вх. № И-2439/18.09.13г./
1.23. ЕТ„ГИНТЕКС –ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово /изх. № П-2442/26.09.2013 г./,/вх. №
И-2442/18.09.13г./
1.24. „БРИЗ-Л”ЕООД, гр. София /изх. № П-2443/26.09.2013 г./,/вх. № И-2443/18.09.13г./
1.25. ЕТ„ПЕТТЕ ЗОДИИ – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ”, гр. Несебър /изх. № П-2446/26.09.2013
г./,/вх. № И-2446/18.09.13г./
1.26. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2447/26.09.2013 г./,/вх. № И2447/18.09.13г./
1.27. „ЖОКЕР-1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2448/26.09.2013 г./,/вх. № И-2448/19.09.13г./
1.28. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2463/26.09.2013 г./,/вх. № И2463/19.09.13г./
1.29. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2464/26.09.2013 г./,/вх. № И2464/19.09.13г./
1.30. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2465/26.09.2013 г./,/вх. № И2465/19.09.13г./
1.31. „ПИРИН СТИЛ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-2469/26.09.2013 г./,/вх. № И2469/20.09.13г./
1.32. „СИЛА-2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2470/26.09.2013 г./,/вх. № И-2470/20.09.13г./
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1.33. „ЛОТОС-93”ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-2471/26.09.2013 г./,/вх. № И2471/20.09.13г./
1.34. „ЛОТОС-93”ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-2472/26.09.2013 г./,/вх. № И2472/20.09.13г./
1.35. „ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2475/26.09.2013 г./,/вх. № И-2475/20.09.13г./
1.36. „РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2491/26.09.2013 г./,/вх. № И2491/20.09.13г./
1.37. „ИНФОФЕСТ”ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № П-2493/26.09.2013 г./,/вх. № И2493/23.09.13г./
1.38. „ИЛЮМИНАТИ”ООД, гр. Бургас /изх. № П-2495/26.09.2013 г./,/вх. № И2495/23.09.13г./
1.39. „КАЗИНО САЛОН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2496/26.09.2013 г./,/вх. № И2496/23.09.13г./
1.40. „КАЗИНО САЛОН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2497/26.09.2013 г./,/вх. № И2497/23.09.13г./
1.41. „ЛАВА 2010”ООД, гр. Попово /изх. № П-2498/26.09.2013 г./,/вх. № И-2498/23.09.13г./
1.42. „Л М 2-ПЕТРОВИ”ООД, гр. Първомай /изх. № П-2511/26.09.2013 г./,/вх. № И2511/24.09.13г./
1.43. „ХЕМУС ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2512/26.09.2013 г./,/вх. № И2512/24.09.13г./
1.44. „КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2513/26.09.2013 г./,/вх. № И-2513/24.09.13г./
1.45. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2514/26.09.2013 г./,/вх. № И2514/24.09.13г./
1.46. „АБ И МД”ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-2518/26.09.2013 г./,/вх. № И2518/02.09.13г./
1.47. „ЙОВИ И КО”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2519/26.09.2013 г./,/вх. № И2519/24.09.13г./
1.48. „ЕЙНДЖЕЛ”ЕООД, гр. Дулово /изх. № П-2520/26.09.2013 г./,/вх. № И-2520/24.09.13г./
1.49. ЕТ„АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София /изх. № П-2528/26.09.2013 г./,/вх. № И2528/24.09.13г./
1.50. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2541/26.09.2013 г./,/вх. № И2541/26.09.13г./
1.51. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2542/26.09.2013 г./,/вх. № И2542/26.09.13г./
1.52. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2543/26.09.2013 г./,/вх. № И2543/26.09.13г./
1.53. ЕТ„ЕВЛОГИЕВ-ЙОРДАН БОНЕВ”, гр. Банкя /изх. № П-2547/26.09.2013 г./,/вх. № И2547/26.09.13г./
1.54. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2445/26.09.2013 г./,/вх. № И2445/26.09.13г./
2. За сервиз и поддръжка:
2.1.„ДЕЛТА КОИН”ООД, гр. София /изх. № П-2287/26.09.2013 г./,/вх. № И-2287/05.09.13г./
3.За производство и разпространение:
3.1.„ГИБ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2444/26.09.2013 г./,/вх. № И-2444/18.09.13г./
4. За „Бинго” игра:
4.1.„АНЕЛ БИНГО-АБС”ООД, гр. София /изх. № П-2458/26.09.2013 г./,/вх. № И2458/19.09.13г./
5. За внос и разпространение:
5.1.„Р.И.О.ПРЕМИЕР”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2487/26.09.2013 г./,/вх. № И2487/20.09.13г./

Стр.

4

5.2.„ДЕА 48”ООД, гр. София /изх. № П-2544/26.09.2013 г./,/вх. № И-2544/26.09.13г./
5.3.„ГИБ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2534/26.09.2013 г./,/вх. № И-2534/25.09.13г./
6. За залагания върху случайни събития, с познаване на факти и събития чрез
телекомуникационен оператор:
6.1.„ЕС ЕМ ЕС ГЕЙМС” ЕООД, гр. София /изх. № П-2507/26.09.2013 г./,/вх. № И2507/23.09.13г./
Раздел седми - 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. „ТОРЪС”ООД, гр. София /изх. № П-2163/26.09.2013 г./,/вх. № И-2163/15.08.13г./
1.2. „КАЗИНО САЛОН”ЕООД /изх. № П-2229/26.09.2013 г./,/вх. № И-2229/28.08.13г./
1.3. „БЕФ”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2250/26.09.2013 г./,/вх. № И-2250/30.08.13г./
1.4.
„ЕМИЛИ ГЕЙМС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2260/26.09.2013 г./,/вх. № И2260/02.09.13г./
1.5. ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-2302/26.09.2013 г./,/вх. № И2302/05.09.13г./
Раздел осми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1861/26.09.2013 г./,/вх. №
1861/28.06.13г./
1.2. „БЛИЦ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2166/26.09.2013 г./,/вх. №
2166/15.08.13г./
1.3. „ГЕЙМС 2012”ЕООД, гр. София /изх. № П-2251/26.09.2013 г./,/вх. №
2251/30.08.13г./
1.4. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2254/26.09.2013 г./,/вх. №
2254/30.08.13г./
1.5. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. София /изх. № П-2257/26.09.2013 г./,/вх. №
2257/30.08.13г./
1.6. „ТОРЪС”ООД, гр. София /изх. № П-2258/26.09.2013 г./,/вх. № И-2258/30.08.13г./
1.7. „БЕФ”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2324/26.09.2013 г./,/вх. № И-2324/10.09.13г./

ИИИИИ-

Раздел девети - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване и внос, производство и
разпространение на игрално оборудване:
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ”ООД, гр. София /изх. № П-2232/26.09.2013 г./,/вх. № И2232/29.08.13г./
2.„ЕЛМЕ”ООД, гр. София /изх. № П-2259/26.09.2013 г./,/вх. № И-2259/05.09.13г./
3.„ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ГТ-ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС”ЕООД, гр. Враца /изх. № П2307/26.09.2013 г./,/вх. № И-2307/05.09.13г./
4.„КАЗИНО ЕНД ГЕЙМИНГ ИНДЪСТРИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2440/26.09.2013
г./,/вх. № И-2440/18.09.13г./
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.„ХАЗАРТ 08”ООД, гр. София /изх. № П-2241/26.09.2013 г./,/вх. № И-2241/30.08.13г./
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. № 1293/26.09.2013 г. във връзка с представени документи:
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- с вх. № 1670 от ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ”, гр. Пловдив, за игрална зала с адрес: гр.
Казанлък, област Стара Загора, ул. „Професор Петко Стайнов” № 1.
- с вх. № 1938 от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за игрална зала с адрес: гр.
Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3 А.
- с вх. № 1672 от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Владислав Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2.
- с вх. № 1704 от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за игрално казино с адрес: м. „Капсиди” №
22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, казино „EFBET”.
- с вх. № 1710 от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Васил
Кънчов” № 76.
- с вх. № 1810 от „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
- с вх. № 1850 от ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, за игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Гладстон” № 7-9.
- с вх. № 1901 от „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив, за игрална зала с адрес: с. Белозем,
община Раковски, област Пловдив, ул. „Родопи”, Битов комбинат.
- с вх. № 1924 от „ГАРАНТ ГРУП” ЕООД, гр. Раднево, за игрална зала с адрес: гр. Раднево,
област Стара Загора, ул. „Заводска” № 1.
- с вх. № 1944 от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна, за игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул.
„Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
2. Докладна записка изх. № 1292/26.09.2013 г. във връзка с представени документи:
- с вх. № 1774 от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за игрално
казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
- с вх. № 2052 от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
- с вх. № 2329 от „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД, гр. Пловдив, за игрална зала с адрес: гр.
Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
- с вх. № 2314 от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон
Игнатий” № 4.
- с вх. № 2333 от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД, гр.София, за производство и разпространение в обект
с адрес: гр. София, общ. Лозенец, бул. “Джеймс Баучер” № 20.
- с вх. № 2402 от „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Радомир, област
Перник, ул. „Кирил и Методий” № 12.
- с вх. № 2405 от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. София, район
„Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ ІV-388 в
кв. 13.
- с вх. № 2406 от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. София, общ.
„Студентски град”, ул. „Иван Странски”, до бл. 58.
- с вх. № 2391 от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за игрална зала с адрес: гр.
Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” №15 Г.
- с вх. № 2373 от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Червен
бряг, област Плевен, бул. ”Христо Ботев”, ет. 1, идентификатор 80501.801.181.2.38.
- с вх. № 2374 от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Чипровци” № 2.
- с вх. № 2351 от „МОНТЕСИТО-М" ООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Подуяне”, ул. „Поп Грую” № 88А.
- с вх. № 2355 от ЕТ „КИРИЛ ДИНЕВ”, гр. Дупница, за игрална зала с адрес: гр. Дупница,
обл. Кюстендил, ул. „Кирил и Методий” № 12.
- с вх. № 2390 от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за игрална зала с адрес: гр.
Симеоновград, обл. Хасково, ул. „Цар Освободител” № 1.
- с вх. № 2347 от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Черни Връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
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- с вх. № 2370 от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Оряхово,
област Враца, площад „Цвети Иванов” № 1.
- с вх. № 2369 от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Видин, ул.
„Цар Александър II” № 10, ет. 1.
- с вх. № 2368 от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
ул. „Крали Марко” № 8.
- с вх. № 2367 от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр.
Харманли, област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
- с вх. № 2375 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 13.
- с вх. № 2360 от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Разлог,
област Благоевград, ул. „Бяла Река” № 4Б.
- с вх. № 2342 от „ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, за игрално казино с адрес: гр.
София, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, казино „Рила”.
- с вх. № 2334 от „ВЕНОН-96” ЕООД, гр. Горна Оряховица, за игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, обл. Велико Търново ул. „П. Р. Славейков” № 13 А.
Раздел дванадесети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-2203/26.09.2013 г./,/вх. № И2203/22.08.13г./
1.2.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2214/26.09.2013 г./,/вх. № И2214/23.08.13г./
1.3.„ИМПЕРИАЛ 55”ООД, гр. Несебър /изх. № П-2264/26.09.2013 г./,/вх. № И2264/02.09.13г./
1.4.„ЕС ВИ ЕС”АД, гр. София /изх. № П-2242/26.09.2013 г./,/вх. № И-2242/30.08.13г./
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2060/26.09.2013 г./,/вх. № И2060/29.07.13г./
2.2. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2061/26.09.2013 г./,/вх. № И2061/29.07.13г./
2.3. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2062/26.09.2013 г./,/вх. № И2062/29.07.13г./
2.4. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2064/26.09.2013 г./,/вх. № И2064/29.07.13г./
2.5. „ФРАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2085/26.09.2013 г./,/вх. № И2085/31.07.13г./
2.6. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2222/26.09.2013 г./,/вх. № И2222/27.08.13г./
2.7. „ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2225/26.09.2013 г./,/вх. № И2225/27.08.13г./
2.8. „ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2226/26.09.2013 г./,/вх. № И2226/27.08.13г./
2.9. ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2280/26.09.2013 г./,/вх. № И2280/04.09.13г./
2.10. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2290/26.09.2013 г./,/вх. № И2290/05.09.13г./
2.11. „АТРОНИК”ЕООД, гр. София /изх. № П-2292/26.09.2013 г./,/вх. № И-2292/05.09.13г./
2.12. „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София /изх. № П-2293/26.09.2013 г./,/вх. № И-2293/05.09.13г./
2.13. „ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2316/26.09.2013 г./,/вх. № И2316/09.09.13г./
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2.14. „ОКЕАН ГЕЙМС”ООД, гр. Аксаково /изх. № П-2318/26.09.2013 г./,/вх. № И2318/09.09.13г./
2.15. ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П-2342/26.09.2013
г./,/вх. № И-2342/11.09.13г./
2.16. ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2345/26.09.2013 г./,/вх.
№ И-2345/11.09.13г./
2.17. „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ”ООД, гр. София /изх. № П-2346/26.09.2013 г./,/вх. № И2346/11.09.13г./
2.18. ЕТ„БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас /изх. № П-2361/26.09.2013 г./,/вх. № И2361/12.09.13г./
2.19. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2406/26.09.2013 г./,/вх. № И-2406/16.09.13г./
2.20. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2407/26.09.2013 г./,/вх. № И-2407/16.09.13г./
2.21. „ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2228/26.09.2013 г./,/вх. № И2228/27.08.13г./
2.22. „АНЕЛ 98”ЕООД, гр. София /изх. № П-2239/26.09.2013 г./,/вх. № И-2239/30.08.13г./
2.23. „ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2227/26.09.2013 г./,/вх. № И2227/27.08.13г./
2.24. „ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2224/26.09.2013 г./,/вх. № И2224/27.08.13г./
2.25. „НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2461/26.09.2013 г./,/вх. № И2461/19.09.13г./
2.26. „КАЗИНО ПЕРЛА-3”ООД, гр. София /изх. № П-2457/26.09.2013 г./,/вх. № И2457/19.09.13г./
2.27. „ВВС ЛУКС-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2244/26.09.2013 г./,/вх. № И2244/30.08.13г./
2.28. „КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-2462/26.09.2013 г./,/вх. № И2462/19.09.13г./
2.29. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2303/26.09.2013 г./,/вх. № И-2303/05.09.13г./
2.30. ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2428/26.09.2013 г./,/вх.
№ И-2428/18.09.13г./
2.31. „ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-2375/26.09.2013 г./,/вх. № И2375/13.09.13г./
2.32. „МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2385/26.09.2013 г./,/вх. № И-2385/13.09.13г./
2.33. „МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2331/26.09.2013 г./,/вх. № И-2331/10.09.13г./
2.34. „БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2177/26.09.2013 г./,/вх. № И-2179/15.08.13г./
2.35. „БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2178/29.08.2013 г./,/вх. № И-2178/15.08.13г./
/отложено от заседание, проведено на 30.08.2013 г./
2.36. „БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2179/29.08.2013 г./,/вх. № И-2179/15.08.13г./
/отложено от заседание, проведено на 30.08.2013 г./
2.37. „ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2347/26.09.2013 г./,/вх. № И2347/11.09.13г./
2.38. „КАЗИНО ЕСКПЕЙ гр. ИСПЕРИХ”ЕООД, гр. Исперих /изх. № П-2366/26.09.2013
г./,/вх. № И-2366/12.09.13г./
2.39. „ЕЛДОРАДО-БАЦ”ООД, гр. София /изх. № П-2282/26.09.2013 г./,/вх. № И2282/04.09.13г./
2.40. „ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2223/26.09.2013 г./,/вх. № И2223/27.08.13г./
2.41. „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2271/26.09.2013 г./,/вх. № И2271/03.09.13г./
2.42. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2221/26.09.2013 г./,/вх. № И2221/27.08.13г./
2.43. „ХАЗАРТ 08”ООД, гр. София /изх. № П-2240/26.09.2013 г./,/вх. № И-2240/30.08.13г./
2.44. „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2270/26.09.2013 г./,/вх.
№ И-2270/03.09.13г./
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2.45. „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № П-2198/26.09.2013 г./,/вх. № И2198/20.09.13г./
2.46. „ФИЛАДЕЛФИЯ”ООД, гр. Плевен /изх. № П-2199/26.09.2013 г./,/вх. № И2199/20.08.13г./
2.47. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2245/26.09.2013 г./,/вх. № И2245/30.08.13г./
2.48. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2246/26.09.2013 г./,/вх. № И2246/30.08.13г./
2.49. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2247/26.09.2013 г./,/вх. № И2247/30.08.13г./
2.50. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2248/26.09.2013 г./,/вх. № И2248/30.08.13г./
2.51. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2249/26.09.2013 г./,/вх. № И2249/30.08.13г./
2.52. „
НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ”ООД, гр. Гълъбово /изх. № П-2262/26.09.2013 г./,/вх.
№ И-2262/02.09.13г./
2.53. „
НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ”ООД, гр. Гълъбово /изх. № П-2263/26.09.2013 г./,/вх.
№ И-2263/02.09.13г./
2.54. „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД”ЕООД, гр. Кърджали /изх. № П-2279/26.09.2013
г./,/вх. № И-2279/03.09.13г./
2.55. „БРИЗ-Л”ЕООД, гр. София /изх. № П-2304/26.09.2013 г./,/вх. № И-2304/05.09.13г./
2.56. „БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-2337/26.09.2013 г./,/вх. № И-2337/10.09.13г./
2.57. „БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-2338/26.09.2013 г./,/вх. № И-2338/10.09.13г./
2.58. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2369/26.09.2013 г./,/вх. № И2369/12.09.13г./
2.59. „БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2370/26.09.2013 г./,/вх. № И2370/12.09.13г./
2.60. „АНДИВА”ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № П-2371/26.09.2013 г./,/вх. № И2371/13.09.13г./
2.61. „МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2415/26.09.2013 г./,/вх. № И-2415/17.09.13г./
2.62. „НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2459/26.09.2013 г./,/вх. № И2459/19.09.13г./
2.63. „КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-2478/26.09.2013 г./,/вх. № И2478/20.09.13г./
2.64. „ТИЙ ДЖИ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2494/26.09.2013 г./,/вх. № И-2494/23.09.13г./
2.65. „ТОТАЛ ПАРТНЪРС”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-2517/26.09.2013 г./,/вх. № И2517/24.09.13г./
2.66. „ЕСОЕСБГ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2549/26.09.2013 г./,/вх. № И-2549/26.09.13г./
3. За тото и лото игри:
3.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-2206/26.09.2013
г./,/вх. № И-2206/23.08.13г./
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 моментна лотарийна игра:
1.1.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2215/26.09.2013 г./,/вх. № И-2215/26.08.13г./
Раздел четиринадесети – Разни.
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. № П1290/26.09.13 г./

Стр. 9
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри от разстояние и са достъпни от територията на Република
България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
1. http://www.betshop.com
2. http://www.megacasino.com
3. https://www.winamax.fr
4. http://www.amsterdamscasino.com
5. http://www.zeturf.com
6. http://www.stargames.com
7. http://www.casinoclub.com
8. http://www.goldencherry.com
9. https://www.klavercasino.com
10. http://vegaswinner.com
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на залози онлайн. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация, без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54 от 2012 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 94 от 2012 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от
разстояние чрез интернет съгласно техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от
територията на Република България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ, хазарт е
всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ. Разрешението дава право за
организиране само на изрично посочените в него игри и не може да се прехвърля.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите, след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
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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. http://www.betshop.com
2. http://www.megacasino.com
3. https://www.winamax.fr
4. http://www.amsterdamscasino.com
5. http://www.zeturf.com
6. http://www.stargames.com
7. http://www.casinoclub.com
8. http://www.goldencherry.com
9. https://www.klavercasino.com
10. http://vegaswinner.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 - Обновяване на списъка с интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта
/изх. № П-1291/26.09.13 г./
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(ЗХ).
Във връзка издадения с Решение № И-1692 от 18.09.2013 г. на EUROFOOTBALL
LIMITED, Малта, лиценз за организиране на хазартни игри отпада правното основание
интернет страницата „www.efbet.com” да бъде в публикувания списък с интернет страници,
чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Обновява списъка на интернет страниците и техните поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по ЗХ, като се изключи
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от списъка интернет страницата „www.efbet.com”, поради това, че е издаден с Решение
№ И-1692 от 18.09.2013 г. на EUROFOOTBALL LIMITED, Малта, лиценз за
организиране на хазартни игри със залагания върху спортни състезания и надбягвания
с коне и кучета от разстояние чрез интернет.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел трети - Утвърждаване на типове и модификации на игрално
оборудване, които могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират в страната:
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, /изх. № П-2398/26.09.2013 г./,/вх. № И2398/16.09.13г./
На 16.09.2013 г. с вх. № И-2398 е подадено писмено заявление от „Евро Геймс
Технолоджи” ООД 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 и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, 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. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представените от „Евро Геймс Технолоджи” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Панчарево”, м. Враня-Лозен-Триъгълника, ул. „Марица” № 4,
ет. 12, ЕИК 130947038, представлявано от управителя Владимир Петров Доков, 3 /три/ броя
типове на игрално оборудване, който може да се произвежда и внася, за да се експлоатира в
страната, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование

PREMIER MULTI-4

1.

Тип

EGT-VS5-4/EGT-VS6-4/EGT-VS8
„Евро Геймс Технолоджи”
№ И-1421 от 01.09.2010 г. за производство и
разпространение на игрални съоръжения за
хазартна дейност.
„Евро Геймс Технолоджи”
№ И-1421 от 01.09.2010 г. за производство и
разпространение на игрални съоръжения за
хазартна дейност.

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

87258/86799/86106
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Година на производство

2013

Вид на играта

2.
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видеорийл 38 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. DISE & ROLL;
4. RISE OF RA P-Series;
5. GAME OF LUCK;
6. 20 SUPER HOT P-Series;
7. FOREST BAND;
8. IMPERIAL WARS;
9. HALLOWEEN;
10. CIRCUS BRILLIANT;
11. SWEET CHEESE;
12. 40 SUPER HOT P-Series;
13. 5 DAZZLING HOT P-Series;
14. LUCKY HOT P-Series;
15. FORTUNE SPELLS;
16. VERSAILLES GOLD P-Series;
17. MAJESTIC FOREST;
18. OCEAN RUSH P-Series;
19. THE EXPLORERS;
20. WICHES’ CHARM;
21. BOOK OF MAGIC P-Series;
22. SECRETS OF ALCHEMY;
23. EGYPT SKY;
24. SUPREME HOT;
25. ULTIMATE HOT P-Series;
26. LUCKY CATS P-Series;
27. AMAZING AMAZONIA;
28. SHINING CROWN;
29. ROYAL SECRETS;
30. AGE OF TROY P-Series;
31. KANGAROO LAND;
32. RAINBOW QUEEN;
33. FLAMING HOT P-Series;
34. BLUE HEART P-Series;
35. VENEZIA D’ORO;
36. WALL STREET BOY;
37. EXTRA STARS P-Series;
38. EXTREMELY HOT P-Series;
Видео покер 4 игри:
39. JACK OR BETTER;
40. JOKER POKER;
41. 4 OF A KIND BONUS POKER;
42. 4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Електронна рулетка 2 игри:
43. EUROPEAN ROULETTE;
44. AMERICAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
45. KENO UNIVERSE.

Наименование

CLASSIC PREMIER MULTI-4

Тип

EGT-VS2-4
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Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение

„Евро Геймс Технолоджи”
№ И-1421 от 01.09.2010 год. за производство и
разпространение на игрални съоръжения за
хазартна дейност
„Евро Геймс Технолоджи”
№ И-1421 от 01.09.2010 год. за производство и
разпространение на игрални съоръжения за
хазартна дейност

Производствен (сериен)
номер

84055

Година на производство

2013
видеорийл 38 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. DISE & ROLL;
4. RISE OF RA P-Series;
5. GAME OF LUCK;
6. 20 SUPER HOT P-Series;
7. FOREST BAND;
8. IMPERIAL WARS;
9. HALLOWEEN;
10. CIRCUS BRILLIANT;
11. SWEET CHEESE;
12. 40 SUPER HOT P-Series;
13. 5 DAZZLING HOT P-Series;
14. LUCKY HOT P-Series;
15. FORTUNE SPELLS;
16. VERSAILLES GOLD P-Series;
17. MAJESTIC FOREST;
18. OCEAN RUSH P-Series;
19. THE EXPLORERS;
20. WICHES’ CHARM;
21. BOOK OF MAGIC P-Series;
22. SECRETS OF ALCHEMY;
23. EGYPT SKY;
24. SUPREME HOT;
25. ULTIMATE HOT P-Series;
26. LUCKY CATS P-Series;
27. AMAZING AMAZONIA;
28. SHINING CROWN;
29. ROYAL SECRETS;
30. AGE OF TROY P-Series;
31. KANGAROO LAND;
32. RAINBOW QUEEN;
33. FLAMING HOT P-Series;
34. BLUE HEART P-Series;
35. VENEZIA D’ORO;
36. WALL STREET BOY;
37. EXTRA STARS P-Series;
38. EXTREMELY HOT P-Series;
Видео покер 4 игри:
39. JACK OR BETTER;

Вид на играта
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40. JOKER POKER;
41. 4 OF A KIND BONUS POKER;
42. 4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Електронна рулетка 2 игри:
43. EUROPEAN ROULETTE;
44. AMERICAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
45. KENO UNIVERSE
3.

Наименование

VEGA PREMIER MULTI-4

Тип

EGT-VS3-4
„Евро Геймс Технолоджи”
№ И-1421 от 01.09.2010 год. за производство и
разпространение на игрални съоръжения за
хазартна дейност.
„Евро Геймс Технолоджи”
№ И-1421 от 01.09.2010 год. за производство и
разпространение на игрални съоръжения за
хазартна дейност.

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер

87257

Година на производство

2013
видеорийл 38 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. DISE & ROLL;
4. RISE OF RA P-Series;
5. GAME OF LUCK;
6. 20 SUPER HOT P-Series;
7. FOREST BAND;
8. IMPERIAL WARS;
9. HALLOWEEN;
10. CIRCUS BRILLIANT;
11. SWEET CHEESE;
12. 40 SUPER HOT P-Series;
13. 5 DAZZLING HOT P-Series;
14. LUCKY HOT P-Series;
15. FORTUNE SPELLS;
16. VERSAILLES GOLD P-Series;
17. MAJESTIC FOREST;
18. OCEAN RUSH P-Series;
19. THE EXPLORERS;
20. WICHES’ CHARM;
21. BOOK OF MAGIC P-Series;
22. SECRETS OF ALCHEMY;
23. EGYPT SKY;
24. SUPREME HOT;
25. ULTIMATE HOT P-Series;
26. LUCKY CATS P-Series;
27. AMAZING AMAZONIA;

Вид на играта
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28. SHINING CROWN;
29. ROYAL SECRETS;
30. AGE OF TROY P-Series;
31. KANGAROO LAND;
32. RAINBOW QUEEN;
33. FLAMING HOT P-Series;
34. BLUE HEART P-Series;
35. VENEZIA D’ORO;
36. WALL STREET BOY;
37. EXTRA STARS P-Series;
38. EXTREMELY HOT P-Series;
Видео покер 4 игри:
39. JACK OR BETTER;
40. JOKER POKER;
41. 4 OF A KIND BONUS POKER;
42. 4 OF A KIND DOUBLE DOUBLE BONUS
POKER;
Електронна рулетка 2 игри:
43. EUROPEAN ROULETTE;
44. AMERICAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
45. KENO UNIVERSE.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ООД, /изх. № П-2526/26.09.2013 г./,/вх. № И2526/16.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2526 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 и във връзка с чл.
22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, 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. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
8 от Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният 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 модификация на игрално оборудване, който може да се
произвежда и внася, за да се експлоатира в страната, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред Наименование

Novo Unity™ II Multi Game Platform
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1.

Тип

FV860F/FV870F/ FV880F/FV881F

Удостоверение за одобрен
тип

№ 2202 от 01.03.2012 г.

Производител / номер на
удостоверение

Austrian Gaming Industries GmbH
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Заявител / номер на
удостоверение

„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
№ И-64/01.04.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

332280-580105

Година на производство
Вид на играта

2012
видеорийл 8 игри:
1. BOOK OF RA deluxe;
2. DOLPHIN’S PEARL DELUXE;
3. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
4. SIZZLING HOT deluxe;
5. Xtra HOT deluxe;
6. POWER STARS;
7. JUST JEWELS deluxe;
8. PLENTY TWENTY HOT;
Електронна рулетка 3 игри:
9. Novo Multy- Roulette™;
10. Novo TouchbetR Live-Roulette;
11. Novo Flying- Roulette™.

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.„ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2268/26.09.2013
г./,/вх. № И-2268/03.09.13г./
На 03.09.2013 г. с вх. № И-2268, 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 „ГОЛДЪН
ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр. Димитровград, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей”,
комплекс „Веспрем”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 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
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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
„ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград,
ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, офис 1, ЕИК: 201492357, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов – управител, за промени в управлението на дружеството.
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.„ЗИТА ПАРТНЕРС”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2336/26.09.2013 г./,/вх. № И2336/10.09.13г./
На 10.09.2013 г. с вх. № И-2336, 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 „ЗИТА
ПАРТНЕРС” ЕООД, гр. Бургас, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Яни
Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 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
„ЗИТА ПАРТНЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Банево”,
ул. „Свобода” No 12, ЕИК: 147137327, представлявано от Недка Димова Костадинова управител, за промени на адреса, вида и управлението на дружеството.
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 с игрални автомати:
1.1.„ЗИТА ПАРТНЕРС”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2335/26.09.2013 г./,/вх. № И2335/10.09.13г./
На 10.09.2013 г. с вх. № И-2335, 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 „ЗИТА ПАРТНЕРС”
ЕООД, гр. Бургас, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
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. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, чл. 37, ал. 4 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да се произнесат по вписаната промяна в Търговския регистър на „ЗИТА ПАРТНЕРС”
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Банево”, ул. „Свобода” No 12,
ЕИК: 147137327, представлявано от Недка Димова Костадинова - 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. „АНБЕСТО”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-2298/26.09.2013 г./,/вх. № И2298/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2298, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от„АНБЕСТО” ООД гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Господин Михайловски”
№30.
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-2173 от
29.10.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Господин Михайловски” №30 , издаден на
„АНБЕСТО” ООД със седалище и адрес на управление:гр. Стара Загора, област Стара Загора,
ул. „Господин Михайловски” №30, ет.1, ЕИК:123672830, представлявано от Тодор Кирилов
Урумов– управител и Антон Георгиев Герджиков – управител заедно и поотделно 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. „АНБЕСТО”ООД, гр. Стара Загора /изх. № П-2299/26.09.2013 г./,/вх. № И2299/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2299, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АНБЕСТО” ООД гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
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игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев” №129,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2172от 29.10.2012 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 Удостоверение за издаден лиценз № И-2172 от
29.10.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, област Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев” №129, издаден на „АНБЕСТО”
ООД със седалище и адрес на управление:гр. Стара Загора, област Стара Загора, ул.
„Господин Михайловски” № 30, ет. 1 , ЕИК:123672830, представлявано от Тодор Кирилов
Урумов– управител и Антон Георгиев Герджиков – управител заедно и поотделно 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. „ЩЕРЕВ ТУР”АД, гр. Карлово /изх. № П-2312/26.09.2013 г./,/вх. № И2312/09.09.13г./
На 09.09.2013 г. с вх. № И-2312, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЩЕРЕВ ТУР” АД, гр. Карлово, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Сопот, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 38, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-929 от 21.05.2013 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-929 от
21.05.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Сопот, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 38, издаден на „ЩЕРЕВ ТУР” АД, със седалище
и адрес на управление: гр. Карлово, област Пловдив, пл. „20 – ти юли” № 1, ЕИК: 115008302,
представлявано от Стилияна Щерева Щерева – изпълнителен директор, 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.
1.4. „ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2313/26.09.2013 г./,/вх. № И2313/09.09.13г./
На 09.09.2013 г. с вх. № И-2313, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от„Вилокс Груп” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
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игрална зала с адрес: гр. Перник, област Перник, ул. „Благой Гебрев” № 23, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2057 от 03.10.2012 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 Удостоверение за издаден лиценз № И-2057 от
03.10.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Перник, област Перник, ул. „Благой Гебрев” № 23, издаден на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел“,бул. „Цар Борис ІІІ” №
136,ет.12, ЕИК:040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител и Томаш Мачий
Петриковски – управител заедно 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.
1.5. „ВИЛОКС ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2314/26.09.2013 г./,/вх. № И2314/09.09.13г./
На 09.09.2013 г. с вх. № И-2314, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Вилокс Груп” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Дупница, област Кюстендил, пл. „Свобода” № 1, хотел Рила,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2288 от 27.11.2012 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 Удостоверение за издаден лиценз № И-2288 от
27.11.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Дупница, област Кюстендил, пл. „Свобода” № 1, хотел Рила,“ издаден на „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел“, бул. „Цар Борис
ІІІ” № 136, ет.12, ЕИК:040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител и Томаш
Мачий Петриковски– управител, заедно, 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.
1.6. „ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2315/26.09.2013 г./,/вх. № И2315/09.09.13г./
На 09.09.2013 г. с вх. № И-2315, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от„Вилокс Груп” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, област Русе, бул. „Липник”, търговски комплекс „Олимп“,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2286 от 09.11.2012 г.
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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-2286 от
09.11.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Русе, област Русе, бул. „Липник”, търговски комплекс „Олимп“ издаден на „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел“,бул. „Цар Борис
ІІІ” № 136,ет.12, ЕИК:040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител и Томаш
Мачий Петриковски– управител заедно 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.
1.7. „КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София /изх. № П-2344/26.09.2013 г./,/вх. № И2344/11.09.13г./
На 11.09.2013 г. с вх. № И-2344, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Куинс Трейд” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 33, издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-838 от 28.05.2013 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 издаден лиценз № И-838 от 28.05.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул.
„Освобождение”№ 33, издаден на „КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК:121407281,
представлявано от Иван Георгиев Главински – 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.
1.8. ЕТ„ДИНКО ГЕРДЖИКОВ”, гр. Стара Загора /изх. № П-2360/26.09.2013 г./,/вх. №
И-2360/12.09.13г./
На 12.09.2013 г. с вх. № И-2360, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „Динко Герджиков” гр. Стара Загора,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: с. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 10, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-2458 от 20.12.2012 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.
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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-2458 от
20.12.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с.
Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 10, издаден на ЕТ „Динко
Герджиков” със седалище и адрес на управление:гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“ бл. № 81,
ет. 9, ап. 45, ЕИК:833089740, представляван от Динко Георгиев Герджиков /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.
1.9. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2362/26.09.2013 г./,/вх. № И2362/12.09.13г./
На 12.09.2013 г. с вх. № И-2362, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Балчик, област Добрич, ул. „Приморска”, базар „Хелиус”, бл. Г,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-745 от 21.05.2013 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-745 от
21.05.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Балчик, област Добрич, ул. „Приморска”, базар „Хелиус”, бл. Г, издаден 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, 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.
1.10. СД„ПАНО И САНИ-АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, /изх. № П2365/26.09.2013 г./,/вх. № И-2365/12.09.13г./
На 12.09.2013 г. с вх. № И-2365, 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. „Иван Вазов“ № 10,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-883 от 03.04.2013 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:
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Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № И-883 от
03.04.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Ямбол, ул. „Иван Вазов“ № 10, издаден на СД „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, със
седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Иван
Вазов” № 3, ЕИК:040238059, представлявано от Йордан Филипов Аврамов – управител и
Димитър Савов Димитров – управител, заедно и поотделно, 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.
1.11. ЕТ„ЦИГОВ-ГЕОРГИ ФЕОДОВ ЦИГОВ”, гр. София /изх. № П-2380/26.09.2013
г./,/вх. № И-2380/13.09.13г./
На 13.09.2013 г. с вх. № И-2380, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „Цигов – Георги Феодоров Цигов“ гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 113
Б, издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-2624 от 22.01.2013 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-2624 от
22.01.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 113 Б, издаден на ЕТ „Цигов – Георги
Феодоров Цигов” със седалище и адрес на управление:гр. София, район „Красно село“, ул.
„Балчик” № 8, вх. Г, ет.9, ап. 96, ЕИК : 831311587, представляван от Георги Феодоров Цигов
/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.
1.12. „ВАЛ-СТАР”ЕООД, гр. Трявна /изх. № П-2389/26.09.2013 г./,/вх. № И2389/13.09.13г./
На 13.09.2013 г. с вх. № И-2389, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ВАЛ-СТАР” ЕООД, гр. Трявна, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул.“П.Р.Славейков“ №33, издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-227 от 12.03.2012 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 издаден лиценз № И-227 от 12.03.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище,
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ул.“П.Р.Славейков“ № 33, издаден на „ВАЛ-СТАР” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 132,вх. Е, ет. 3, ап. 3, ЕИК:107565697,
представлявано от Валери Петров Илиев– 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.
1.13. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2390/26.09.2013 г./,/вх. № И2390/13.09.13г./
На 13.09.2013 г. с вх. № И-2390, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Експрес Мъглиж” ООД, гр. Мъглиж, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ № 16“ издадено Удостоверение
за издаден лиценз № И-2124 от 01.11.2012 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 Удостоверение за издаден лиценз № И-2124 от
01.11.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ № 16, издаден 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, 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.
1.14. „АЙ ДЖИ ЕМ”АД, гр. София /изх. № П-2395/26.09.2013 г./,/вх. № И2395/13.09.13г./
На 13.09.2013 г. с вх. № И-2395, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АЙ ДЖИ ЕМ“ АД гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пещера, ул. „Нестор Личев“ № 5“ издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И-1718-1 от 19.09.2012 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 Удостоверение за издаден лиценз № И-1718-1 от
19.09.2012 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр.Пещера, ул. „Нестор Личев“ № 5, издаден на „АЙ ДЖИ ЕМ” АД със седалище и адрес на
управление:гр. София, район „Средец“, ул. „Денкоглу” № 38, ЕИК : 831613030,
представлявано от Румен Петков Йорданов – изпълнителен директор и Жанина Костадинова
Паунова– изпълнителен директор заедно и поотделно преди изтичане на срока му.

Стр. 26
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.15. „АЙ ДЖИ ЕМ”АД, гр. София /изх. № П-2396/26.09.2013 г./,/вх. № И2396/13.09.13г./
На 13.09.2013 г. с вх. № И-2396, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АЙ ДЖИ ЕМ“ АД гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“, бл. „Момина сълза“,, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-243от 07.03.2013 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-243 от
07.03.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Сливен, бул. „Цар Симеон“, бл. „Момина сълза“, издаден на „АЙ ДЖИ ЕМ” АД със седалище
и адрес на управление:гр. София, район „Средец“, ул. „Денкоглу” № 38, ЕИК : 831613030,
представлявано от Румен Петков Йорданов изпълнителен директор и Жанина Костадинова
Паунова– изпълнителен директор, заедно и поотделно, 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.
1.16. „ИНТЕРГЕЙМ 2009”ООД, гр. Бургас /изх. № П-2403/26.09.2013 г./,/вх. № И2403/20.09.13г./
На 16.09.2013 г. с вх. № И-2403, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Китен, област Бургас, ул. „Странджа” № 10 ”, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 1672 от 01.07.2013 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 № И-1672 от 01.07.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Китен, област
Бургас, ул. „Странджа“ № 10, издадено на „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК:200538524,
представлявано от Десислава Емилова Оцетова– управител, преди изтичане на срока му.
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.
1.17. „ПРОФОНДО”ЕООД, гр. София /изх. № П-2423/26.09.2013 г./,/вх. № И2423/17.09.13г./
На 17.09.2013 г. с вх. № И-2423, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 2 ”, издадено Удостоверение за
издаден лиценз № И 1949 от 04.09.2013 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 № И-1949 от 04.09.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул.
„Розова долина“ № 2, издадено на „ПРОФОНДО” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Надежда“, ул. „Траен мир“ № 9, ЕИК:040598840,
представлявано от Ивайло Димитров Зафиров– 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.
1.18. ЕТ„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-2429/26.09.2013 г./,/вх. №
И-2429/18.09.13г./
На 18.09.2013 г. с вх. № И-2429, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр.
Пловдив, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 82, дадено Разрешение за №
И-408 от 01.04.2011 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-408 от 01.04.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Иван Вазов“ № 82, издаден на ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ“, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Кръстьо Пастухов” № 12 Б,
ЕИК:115178725, представляван от Георги Иванов Букорещлиев /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
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Против - няма.
1.19. ЕТ„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив /изх. № П-2430/26.09.2013 г./,/вх. №
И-2430/18.09.13г./
На 18.09.2013 г. с вх. № И-2430, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр.
Пловдив, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Труд, обл. Пловдив, ул. „Никола Петков“ № 18, за дадено
Разрешение за № И-229 от 24.03.2010 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-229 от 24.03.2010 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Труд, обл.
Пловдив, ул. „Никола Петков“ № 18,, издадено на ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ“, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Кръстьо Пастухов” №
12 Б, ЕИК:115178725, представляван от Георги Иванов Букорещлиев /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.
1.20. „К И С – 98”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2431/26.09.2013 г./,/вх. № И2431/18.09.13г./
На 18.09.2013 г. с вх. № И-2431, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „К и С - 98” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „Карловска”, дадено Разрешение за
издаден лиценз № И 44 от 14.02..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-44 от 14.02.2012 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен“,
ул. „Карловска” № 36, дадено на „К и С - 98” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Северен“, ул. „Карловска” № 36, ЕИК:115238108, представлявано от Стоян
Пенчев Стоянов - управител и Георги Иванов Букорещлиев– управител, заедно и поотделно,
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.
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1.21. ЕТ„РАДЕЛА РАДИОН КАЦАРОВ”, с. Нови хан /изх. № П-2433/26.09.2013
г./,/вх. № И-2433/18.09.13г./
На 18.09.2013 г. с вх. № И-2433, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „РАДЕЛА РАДИОН КАЦАРОВ”, с.
Нови хан, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Крумовград, област Кърджали, ул. „Христо Ботев“ № 1,
хотел „Ахрида“.
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-1592 от 03.10.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:гр. Крумовград,
област Кърджали, ул. „Христо Ботев“ № 1, хотел „Ахрида“ дадено на ЕТ „РАДЕЛА РАДИОН
КАЦАРОВ“, със седалище и адрес на управление: с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област, местност „Милковица“, бл. 6, вх. 1, ет. 2, ап. 13, ЕИК:130113827,
представляван от Георги Иванов Букорещлиев /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.
1.22. „Б.Е.-ВАРНА”ЕООД, гр. София /изх. № П-2439/26.09.2013 г./,/вх. № И2439/18.09.13г./
На 18.09.2013 г. с вх. № И-2439, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Б.Е. - Варна” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пирдоп, Софийска област, ул. „Цар Освободител” № 10.
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-389 от
25.03.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пирдоп, Софийска област, ул. „Цар Освободител” № 10, издаден на „Б.Е. - Варна” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил Априлов” № 14,
ЕИК: 122098941, представлявано от Иван Димитров Стефанов – 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.
1.23. ЕТ„ГИНТЕКС –ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово /изх. № П-2442/26.09.2013 г./,/вх.
№ И-2442/18.09.13г./
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На 18.09.2013 г. с вх. № И-2442, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр.
Карлово, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Пазарна” № 1, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И-1560 от 28.06.2013 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 издаден лиценз № И-1560 от 28.06.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област
Пловдив, ул. „Пазарна” № 1, издаден на ЕТ „ГИНТЕКС - ГЕНКО БАЗИТОВ” със седалище и
адрес на управление: гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Бенковски” № 5, ЕИК: 040339058,
представляван от Генко Иванов Базитов /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.
1.24. „БРИЗ-Л”ЕООД, гр. София /изх. № П-2443/26.09.2013 г./,/вх. № И-2443/18.09.13г./
На 18.09.2013 г. с вх. № И-2443, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Витоша”, местност „Павлово-Бъкстон”, бул.
„Александър Пушкин” № 2, издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-451 от
27.03.2013 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 издаден лиценз № И-451 от 27.03.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Витоша”, местност „Павлово-Бъкстон”, бул. „Александър Пушкин” № 2, издаден на „БРИЗЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул.
„Беловодски път”, № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Деница Тодорова Велева 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.
1.25. ЕТ„ПЕТТЕ ЗОДИИ – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ”, гр. Несебър /изх. № П2446/26.09.2013 г./,/вх. № И-2446/18.09.13г./
На 18.09.2013 г. с вх. № И-2446, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „ПЕТТЕ ЗОДИИ – ЙОРДАН
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ЙОРДАНОВ”, гр. Несебър, за прекратяване действието на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Богориди“ № 8 за
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-1673 от 01.07.2013 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-1673 от
01.07.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Богориди“ № 8, издадено на ЕТ „ПЕТТЕ ЗОДИИ – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, със
седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Крайбрежна № 4,
ЕИК:812029551, представляван от Йордан Димитров Йорданов /физическо лице – търговец/
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.
1.26. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2447/26.09.2013 г./,/вх. № И2447/18.09.13г./
На 18.09.2013 г. с вх. № И-2447, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Сопот, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 44, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 412 от 25.03.2013 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 № И-2464 от 17.12.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сопот, област
Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 44, издадено 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, 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.
1.27. „ЖОКЕР-1999”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2448/26.09.2013 г./,/вх. № И2448/19.09.13г./
На 19.09.2013 г. с вх. № И-2448, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЖОКЕР - 1999” ООД, гр. Сливен, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр.Сливен, пл. „Александър Стамболийски“ № 1, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 819 от 09.05.2013 г.
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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-819 от
09.05.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:, гр.
Сливен, пл. Александър Стамболийски № 1, издадено на „ЖОКЕР - 1999” ООД, със седалище
и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“, бл. 27, вх. А, ап. 2, ЕИК:119112637,
представлявано от Георги Желязков Лазаров– управител, 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.
1.28. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2463/26.09.2013 г./,/вх. №
И-2463/19.09.13г./
На 19.09.2013 г. с вх. № И-2463, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ” ООД, гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, гаров площад – пешеходен подлез за дадено
Разрешение № И 2240 от 14.02.2012 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-2240 от 14.02.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, гаров
площад – пешеходен подлез, дадено на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“ № 19, ет. 1,
ЕИК:040506322, представлявано от Георги Христов Хаджийски– управител, Рашо Колев
Рашков- управител и Борислав Душков Михайлов- управител, заедно и поотделно, 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.
1.29. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2464/26.09.2013 г./,/вх. №
И-2464/19.09.13г./
На 19.09.2013 г. с вх. № И-2464, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ” ООД, гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище“, бул. „Дондуков“ № 26,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И 2646 от 22.01.2013 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
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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-2646 от
22.01.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Оборище“, бул. „Дондуков“ № 26 издадено на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“
№ 19, ет. 1, ЕИК:040506322, представлявано от Георги Христов Хаджийски– управител, Рашо
Колев Рашков- управител и Борислав Душков Михайлов- управител, заедно и поотделно,
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.
1.30. „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София /изх. № П-2465/26.09.2013 г./,/вх. №
И-2465/19.09.13г./
На 19.09.2013 г. с вх. № И-2465, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ” ООД, гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. Алеко Константинов № 11, за дадено
Разрешение № И 2239 от 03.01.2012 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-2239 от 03.01.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:, гр. Шумен, ул.
„Алеко Константинов“ № 11, дадено на „БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“ № 19, ет. 1,
ЕИК:040506322, представлявано от Георги Христов Хаджийски– управител, Рашо Колев
Рашков- управител и Борислав Душков Михайлов- управител, заедно и поотделно, 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.
1.31. „ПИРИН СТИЛ”ЕООД, гр. Ботевград /изх. № П-2469/26.09.2013 г./,/вх. № И2469/20.09.13г./
На 20.09.2013 г. с вх. № И-2469, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПИРИН СТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Симитли, област Благоевград, пл. „Македония“ № 1, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 647 от 10.05.2013 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
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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 № И-647 от 10.05..2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Симитли,
област Благоевград, пл. „Македония“ № 1, издадено на „ПИРИН СТИЛ” ЕООД, със седалище
и адрес на управление: гр. Ботевград, Софийска област, ул. „Александър Стамболийски“ №
48, ЕИК:131334134, представлявано от Ивелина Георгиева Шопова – 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.
„СИЛА-2”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2470/26.09.2013 г./,/вх. № И-2470/20.09.13г./
На 20.09.2013 г. с вх. № И-2470, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „СИЛА - 2” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.“Иван Вазов” № 86, издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И 2025 от 04.12.2012 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 Удостоверение № И-2025 от 04.12.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, „Иван
Вазов“ № 86, издадено на „СИЛА - 2” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, район „Южен“, ул. „Архимандрит Евлогий“ № 22,, ЕИК:115173913, представлявано
от Румен Стоев Христов– управител и Атанас Иванов Букорещлиев, заедно и поотделно,
преди изтичане на срока му.
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.
1.33. „ЛОТОС-93”ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-2471/26.09.2013 г./,/вх. № И2471/20.09.13г./
На 20.09.2013 г. с вх. № И-2471, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЛОТОС - 93” ООД, гр. Стамболийски, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Съединение, област Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 15, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 1781 от 01.08.2013 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:

Стр. 35
Да бъде прекратено действието на Удостоверение № И-1781 от 01.08.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Съединение,
област Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 15, издадено на „ЛОТОС - 93” ООД, със седалище
и адрес на управление: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 75
ЕИК:825199354, представлявано от Атанас Василев Шушутев– управител, Ангел Стоянов
Лазаров – управител и Атанас георгиев Средков- управител, самостоятелно, 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.
1.34. „ЛОТОС-93”ООД, гр. Стамболийски /изх. № П-2472/26.09.2013 г./,/вх. № И2472/20.09.13г./
На 20.09.2013 г. с вх. № И-2472, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЛОТОС - 93” ООД, гр. Стамболийски, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Кричим, област Пловдив, ул.“Димитър Благоев“ № 1, парцел ІІ –
1232 от кв. 56, дадено Разрешение № И 463 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-463 от 02.04.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кричим, област
Пловдив, ул.“Димитър Благоев“ № 1, парцел ІІ – 1232 от кв. 56, издадено на „ЛОТОС - 93”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Райко
Даскалов“ № 75 ЕИК:825199354, представлявано от Атанас Василев Шушутев– управител,
Ангел Стоянов Лазаров – управител и Атанас георгиев Средков- управител, самостоятелно,
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.
1.35. „ГЕЙМ-4”АД, гр. София /изх. № П-2475/26.09.2013 г./,/вх. № И-2475/20.09.13г./
На 20.09.2013 г. с вх. № И-2475, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМ - 4” АД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ул.“Златовръх” № 37, издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И 675 от 10.05.2013 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:

Стр. 36
Да бъде прекратено действието на Удостоверение № И-675 от 10.05.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул.„Златовръх“ № 37, издадено 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, 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.
1.36. „РАДКА МОСКОВА”ООД, гр. Самоков /изх. № П-2491/26.09.2013 г./,/вх. № И2491/20.09.13г./
На 20.09.2013 г. с вх. № И-2491, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: с. Ветрен, област Бургас, ул. „Българка“ – търговски комплекс, дадено
Разрешение № И 1423 от 09.09.2011 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-1423 от 09.09.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Ветрен, област
Бургас, ул. „Българка“ – търговски комплекс, дадено на „РАДКА МОСКОВА” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Самоков, област София, ул. „Проф. Васил Захариев“ № 1
ЕИК:832080578 представлявано от Радка Данаилова Москова– управител и Любомир Петров
Петков -управител, заедно и поотделно, 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.
1.37. „ИНФОФЕСТ”ЕООД, гр. Пазарджик /изх. № П-2493/26.09.2013 г./,/вх. № И2493/23.09.13г./
На 23.09.2013 г. с вх. № И-2493, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИНФОФЕСТ” ЕООД, гр. Пазарджик, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: е с. Големеново, област Пазарджик, ул. „Местност Далъка № 1, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 665 от 04.04.2013 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 № И-665 от 04.04.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Големеново,
област Пазарджик, ул. „Местност Далъка № 1, издадено на „ИНФОФЕСТ ” ЕООД, със
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седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батемберг“ № 73,
ЕИК:112568360, представлявано от Тодор Найденов Шопов– 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.
1.38. „ИЛЮМИНАТИ”ООД, гр. Бургас /изх. № П-2495/26.09.2013 г./,/вх. № И2495/23.09.13г./
На 23.09.2013 г. с вх. № И-2495, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИЛЮМИНАТИ ” ООД, гр. Бургас,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Карнобат, ул. „Патриарх Евтимий“ № 1, дадено Разрешение № И 603
от 30.05.2011 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-603 от 30.05.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, ул.
„Патриарх Евтимий“ № 1, издадено на „ИЛЮМИНАТИ” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ № 39, ет. 3, ЕИК:147026953 представлявано
от Георги Куцаров Георгиев– управител и Яни Райков Желев- управител, заедно и поотделно,
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.
1.39. „КАЗИНО САЛОН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2496/26.09.2013 г./,/вх. № И2496/23.09.13г./
На 23.09.2013 г. с вх. № И-2496, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Казино Салон ” ЕООД, гр. София,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост“, ул. „Андрей Сахаров” № 16 издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 947от 22.05.2013 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 № И-947 от 22.05.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Младост“, ул. „Андрей Сахаров” № 16, издадено на „Казино Салон ” ЕООД, със седалище и
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адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 2 А, ЕИК:201230223
представлявано от Георги Петков Карагьозов– 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.
1.40. „КАЗИНО САЛОН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2497/26.09.2013 г./,/вх. № И2497/23.09.13г./
На 23.09.2013 г. с вх. № И-2496, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Казино Салон ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: е гр. София, район „Оборище“, бул. „Мадрид” № 4, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 1721от 24.07.2013 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 № И-1721 от 24.07.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Оборище“, бул. „Мадрид” № 4, издадено на „Казино Салон ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 2 А, ЕИК:201230223
представлявано от Георги Петков Карагьозов– 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.
1.41. „ЛАВА 2010”ООД, гр. Попово /изх. № П-2498/26.09.2013 г./,/вх. № И2498/23.09.13г./
На 23.09.2013 г. с вх. № И-2498, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЛАВА 2010 ” ООД, гр. Попово, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ № 2, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 1481 от 05.06.2013 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-1481
от 05.06.2013 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ № 2, издадено на „ЛАВА 2010” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Попово, област Търговище, ул. „Гагарин“ № 13, вх. В, ет.
3, ап. 7, ЕИК:201194859, представлявано от Веселин Цветков Василев – управител, Милка

Стр. 39
Йорданова Лазарова - управител и Георги Тихомиров Лазаров - управител, поотделно,
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.
1.42. „Л М 2-ПЕТРОВИ”ООД, гр. Първомай /изх. № П-2511/26.09.2013 г./,/вх. № И2511/24.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2511, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Л М 2 - ПЕТРОВИ ” ООД, гр.
Първомай, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Орфей“ № 12А, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 2423 от 10.12.2012 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 Удостоверение № И-2423 от 10.12.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай,
област Пловдив, ул. „Орфей“ № 12А, издадено на „Л М 2 - ПЕТРОВИ” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Първомай, област Пловдив, ул. „Орфей“ № 7, ЕИК:115845371,
представлявано от Милко Янчев Петров – управител и Лилия Георгиева Петрова – Петкова управител, заедно и поотделно, 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.
1.43. „ХЕМУС ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2512/26.09.2013 г./,/вх. № И2512/24.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2512, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: е гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски“ № 51, издадено Удостоверение за издаден лиценз № И 725-1 от 17.05.2013 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 № И-725-1 от 17.05.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област
Пловдив, ул. „Александър Стамболийски“ № 51, издадено на „ХЕМУС ТУРС 2002” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ –

Стр. 40
7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх.2, ет. 3, ЕИК:112568360, представлявано от Йонко
Маринов Радков– 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.
1.44. „КАЛИМАН”ЕООД, гр. София /изх. № П-2513/26.09.2013 г./,/вх. № И2513/24.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2513, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 3, издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И 742 от 21.05.2013 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 № И-742 от 21.05.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул.
„Славянски“ № 3, издадено на „КАЛИМАН” 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:040787168, представлявано от Румен Манолов Данаилов – управител и
Христо Петров Христов- управител, поотделно, 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.
1.45. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2514/26.09.2013 г./,/вх. № И2514/24.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2514, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 1, кино „Родина“,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И 724 от 09.05.2013 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 № И-724 от 09.05.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул.
„Независимост“ № 1, кино „Родина“, издадено на „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ – 7-ми
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километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:130870702, представлявано от Анна
Велкова Велева– 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.
1.46. „АБ И МД”ЕООД, гр. Първомай /изх. № П-2518/26.09.2013 г./,/вх. № И2518/02.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2518, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АБ и МД” ЕООД, гр. Първомай, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Първомай, ул. „Орфей“ № 14, издадено Удостоверение за издаден
лиценз № И 1933 от 19.09.2013 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 № И-1933 от 19.09.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай, ул.
„Орфей“ № 14, издадено на „АБ и МД ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Първомай, ул. „Симеон Велики“ № 34, ЕИК:115131330, представлявано от Боряна Стефанова
Маринова– 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.
1.47. „ЙОВИ И КО”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2519/26.09.2013 г./,/вх. № И2519/24.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2519 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЙОВИ и КО” ООД, гр. Пловдив, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив, ул. „І-ва“ № 6в,
дадено Разрешение № И 1445 от 22.06.2012 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-1445 от 22.06.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Ново село,
община Стамболийски, област Пловдив, ул. „І-ва“ № 6в, дадено на „ЙОВИ и КО” ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Източен“, ул. „Богомил“ № 112, ет. 4,
ап. 12, ЕИК:201721489, представлявано от Йовчо Генев Йовчев – управител и Йордан Генев
Йовчев - управител, заедно и поотделно, преди изтичане на срока му.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.48. „ЕЙНДЖЕЛ”ЕООД, гр. Дулово /изх. № П-2520/26.09.2013 г./,/вх. № И2520/24.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2520, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, гр. Дулово, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Васил Левски “ № 62 издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 897 от 04.04.2013 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 № И-897 от 04.04.2013 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, област
Силистра, ул. „Васил Левски “ № 62, издадено на „ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Дулово, област Силистра, ул. „Искър“ № 44, ЕИК:118548585,
представлявано от Мерин Гюнай Сефер – управител и Мелек Гюнай Сефер – управител,
заедно и поотделно, 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.
1.49. ЕТ„АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София /изх. № П-2528/26.09.2013 г./,/вх. № И2528/24.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2528, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ 92”,
гр. София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров“ № 21, дадено
Разрешение № И 2293 от 25.02.2011 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-2293 от 25.02.2011 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, ул.
„Александър Димитров“ № 21, дадено на ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ 92”, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Борово“ № 52, вх.Б, ет. 2, ап. 45,
ЕИК:040379768, представляван от Ангел Стефанов Зарков– физическо лице - търговец, преди
изтичане на срока му.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.50. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2541/26.09.2013 г./,/вх. № И2541/26.09.13г./
На 26.09.2013 г. с вх. № И-2541, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ж. к. „Чародейка Юг”, югоизточно от бл. 213, търговски
комплекс „Криста”, дадено Разрешение № И-1569/03.07.2012 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-1569/03.07.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж. к.
„Чародейка Юг”, югоизточно от бл. 213, търговски комплекс „Криста”, издаден на
МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – 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.
1.51. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2542/26.09.2013 г./,/вх. № И2542/26.09.13г./
На 26.09.2013 г. с вх. № И-2542, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”, южно от бл. 23, дадено Разрешение № И1570/03.07.2012 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-1570/03.07.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к.
„Дружба 3”, южно от бл. 23, издаден на МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария
Стефкова Иванова – управител, преди изтичане на срока му.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.52. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2543/26.09.2013 г./,/вх. № И2543/26.09.13г./
На 26.09.2013 г. с вх. № И-2543, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”, к-с „Изгрев”, дадено Разрешение № И39/12.03.2012 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-39/12.03.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, ж.к.
„Орел”, к-с „Изгрев”, издаден на МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9, ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария
Стефкова Иванова – 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.
1.53. ЕТ„ЕВЛОГИЕВ-ЙОРДАН БОНЕВ”, гр. Банкя /изх. № П-2547/26.09.2013 г./,/вх. №
И-2547/26.09.13г./
На 26.09.2013 г. с вх. № И-2547, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ “ЕВЛОГИЕВ-ЙОРДАН
БОНЕВ”, гр. Банкя, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банкя, ул. “Александър Стамболийски” № 3,
дадено Разрешение № И-1252/28.07.2011 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-1252/28.07.2011 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банкя, ул. “Александър
Стамболийски” № 3, даденo на ЕТ “ЕВЛОГИЕВ-ЙОРДАН БОНЕВ” със седалище и адрес на
управление: гр. Банкя, ул. „Христо Смирненски”, № 58, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК 020723560,
представляван от Йордан Евлогиев Бонев /физическо лице-търговец/, преди изтичане на срока
му.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.54. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2445/26.09.2013 г./,/вх. № И2445/26.09.13г./
На 18.09.2013 г. с вх. № И-2445, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, ул. „Алекси Нейчев” № 17, издадено
Удостоверение за издаден лиценз № И 2464 от 17.12.2012 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 Удостоверение № И-2464 от 17.12.2012 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
област Бургас, ул. „Алекси Нейчев” № 17, издадено 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, 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.
1.55. ЕТ„ДОТКОВСКИ- ЕВЕЛИНА ДОТКОВСКА”, гр. Дряново
/изх. № П2477/27.09.2013 г./,/вх. № И-2477/20.09.13г./
На 20.09.2013 г. с вх. № И-2477, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ “ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА
ДОТКОВСКА”, гр. Дряново, за прекратяване действието на лиценз за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дряново, ул. “Станционна” №
19, дадено Разрешение № И-1995/01.12.2011 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-1995/01.12.2011 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дряново, ул. “Станционна” №
19, даденo на ЕТ “ДОТКОВСКИ–ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА” със седалище и адрес на
управление: гр. Дряново, ул. ”Косьо Тафров” № 6, ЕИК: 817063059, представлявано от
Ивелина Пенева Дотковска /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
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За - 5
Против - няма.
2. За сервиз и поддръжка:
2.1.„ДЕЛТА КОИН”ООД, гр. София /изх. № П-2287/26.09.2013 г./,/вх. № И2287/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2287, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЕЛТА КОИН” ООД, гр. София,
за прекратяване действието на лиценз за сервиз и поддръжка на игрални съоръжения за
хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” 7-ми км, сградата на ЗИТ,, издадено Удостоверение за издаден лиценз № И-11от 14.02.2012 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 Удостоверение за издаден лиценз № И-11 от
14.02.2012 г. за сервиз и поддръжка на игрални съоръжения за хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” -7-ми км, сградата на ЗИТ,
корп.ІІ, издаден на „ДЕЛТА КОИН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” -7-ми км, сградата на ЗИТ, корп.ІІ,
ЕИК:130908633, представлявано от Анна Великова Велева – 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.
3.За производство и разпространение:
3.1.„ГИБ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2444/26.09.2013 г./,/вх. № И-2444/18.09.13г./
На 18.09.2013 г. с вх. № И-2444, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГИБ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за производство и разпространение на игрални
съоръжения за хазартни игри в обект с адрес: гр. София, р-н „Подуяне”, ул. „Панайот Хитов”
№ 34, ет. 2, издадено Разрешение № И-2090 от 03.01.2012 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-2090 от 03.01.2012 г. за
производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри в обект с адрес: гр.
София, р-н „Подуяне”, ул. „Панайот Хитов” № 34, ет. 2, издадено на „ГИБ” ЕООД , със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, кв. „Банишора”, ул.
„Странджа” № 109, ет. 1, ап. ОА2, ЕИК: 106575051, представлявано от Цветан Драгнев
Павлов – 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
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За - 5
Против - няма.
3.3. „МЕГАЕЛИТ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2555/27.09.2013 г./,/вх. № И2555/27.09.13г./
На 27.09.2013 г. с вх. № И-2555, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „МЕГАЕЛИТ” ЕООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване, издадено Удостоверение № И-1036/12.06.2013 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 № И1036/12.06.2013 г. за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване, издаден
на „МЕГАЕЛИТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ул.
„Тодор Каблешков” № 53, вх. В, ет. 1, ап. 106, ЕИК: 131219801, представлявано от Благослав
Пламенов Благоев - управител, 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.
4. За „Бинго” игра:
4.1.„АНЕЛ БИНГО-АБС”ООД, гр. София /изх. № П-2458/26.09.2013 г./,/вх. № И2458/19.09.13г./
На 19.09.2013 г. с вх. № И-2458, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „АНЕЛ БИНГО - АБС ” ООД, гр.
София, за прекратяване действието на лиценз за организиране на числова лотарийна игра
„Бинго“ в игрална зала с адрес: гр. София, бул. Витоша № 31-33 за дадено Разрешение № И
1724 от 31.10.2011 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-1724 от 31..10.2011 г. за
организиране на числова лотарийна игра „Бинго“ в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Витоша” № 31-33, дадено на „АНЕЛ БИНГО - АБС” ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Възраждане“, бул „Тодор Александров“, № 14 бл. АХК „Анел“
ЕИК:121865186, представлявано от Ангел Борисов Симеонов – 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.
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5. За внос и разпространение:
5.1.„Р.И.О.ПРЕМИЕР”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2487/26.09.2013 г./,/вх. № И2487/20.09.13г./
На 20.09.2013 г. с вх. № И-2487, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Р.И.О. ПРЕМИЕР ” ЕООД, гр.
Стамболийски, за прекратяване действието на лиценз за внос и разпространение на игрални
съоръжения за хазартни игри с адрес: гр. Пловдив, район „Централен“, ул.“Авксентий
Велешки“ № 60, дадено Разрешение № И 852 от 18.04.2012 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-852 от 18.04.2012 г. за внос
и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри с адрес: гр. Пловдив, район
„Централен“, ул.“Авксентий Велешки“ № 60, издадено на „Р.И.О. ПРЕМИЕР ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен“, ул.“Авксентий Велешки“
№ 60, ЕИК:175168995, представлявано от Йордан Петров Атанасов– 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.
5.2.„ДЕА 48”ООД, гр. София /изх. № П-2544/26.09.2013 г./,/вх. № И-2544/26.09.13г./
На 26.09.2013 г. с вх. № И-2544, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЕА 48” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на Разрешение за внос и разпространение на игрални съоръжения за
хазартни игри № И-1860 от 01.12.2011 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 за внос и разпространение на
игрални съоръжения за хазартни игри № И-1860 от 01.12.2011 г., дадено на „ДЕА 48” ООД
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Витоша” № 133, ЕИК:
131548394, представлявано от Стефания Емилиянова Бекирска – управител и Дамян Матеев
Матев – управител, заедно и поотделно, 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.
5.3.„ГИБ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2534/26.09.2013 г./,/вх. № И-2534/25.09.13г./
На 25.09.2013 г. с вх. № И-2534, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГИБ” ЕООД, гр. София, за
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прекратяване действието на разрешение за внос и разпространение на игрални съоръжения
за хазартни игри, дадено Разрешение № И-875/25.05.2009 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-875/25.05.2012 г. за внос и
разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри, издаден на „ГИБ” ЕООД със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, кв. „Банишора”, ул.
„Странджа” № 109, ет. 1, ап. ОА2, ЕИК: 106575051, представлявано от Цветан Драгнев
Павлов – 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.
6. За залагания върху случайни събития, с познаване на факти и събития чрез
телекомуникационен оператор:
6.1.„ЕС ЕМ ЕС ГЕЙМС” ЕООД, гр. София /изх. № П-2507/26.09.2013 г./,/вх. № И2507/23.09.13г./
На 23.09.2013 г. с вх. № И-2507, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Ес Ем Ес Геймс” ЕООД, гр. София,
за прекратяване действието на лиценз за организиране и провеждане на хазартна игра „СМС
КЕШ“ със залагане върху случайни събития, с познаване на факти и събития чрез
телекомуникационен оператор на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба“ 1, ул.“5030“ № 10,,
издадено Удостоверение за издаден лиценз № И 2109 от 03.01.2012 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 Удостоверение за издаден лиценз № И-2109
от 03.01.2012 г. за организиране и провеждане на хазартна игра „СМС КЕШ“ със залагане
върху случайни събития, с познаване на факти и събития чрез телекомуникационен оператор
на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба“ 1, ул.“5030“ № 10, издадено на „Ес Ем Ес Геймс” ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Леге“ № 1, ет. 3,
ЕИК:201646549, представлявано от Благовест Асенов Йорданов – 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.
По раздел седми - 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. „ТОРЪС”ООД, гр. София /изх. № П-2163/26.09.2013 г./,/вх. № И-2163/15.08.13г./
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На 15.08.2013 г. с вх. № И-2163, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Топра Хисар“ № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и .чл. 26, ал. 4, 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 „ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на
управление:
гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103203081,
представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев Димов –
управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Топра Хисар“ № 4.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” ООД , гр. София, 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:

№

1.
2.
3.

Производител
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

05102

011

1.5

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 05216

022

1.5

„Казино Технологии” АД

JP 100104-001

052

4.5

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

Процент
Удостоверени
на
е за одобрен
отчислени
тип ДП
я

Идентификацион
ен номер

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.

„КАЗИНО САЛОН”ЕООД /изх. № П-2229/26.09.2013 г./,/вх. № И-2229/28.08.13г./
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На 28.08.2013 г. с вх. № И-2229, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Крумовград, област Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1,
хотел „Ахрида“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 “КАЗИНО САЛОН” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 2А, ЕИК: 201230223,
представлявано от Георги Петков Карагьозов – управител, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Крумовград, област
Кърджали, ул. „Христо Ботев” № 1, хотел „Ахрида“.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 17 /седемнадесет/
броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от “КАЗИНО САЛОН” ЕООД, гр. София,
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:
Процент
Удостоверени
на
е за одобрен
отчислени
тип ДП
я

№

Тип, версия

Производител

Идентификацион
ен номер

1.

BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot тип

“Казино Технологии” АД

JP 080207-023

003

1.0

"Евро Геймс Технолоджи" ООД

80598

011

1.6

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 76015

022

1.9

2.
3.

VGJP1
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

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.

„БЕФ”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2250/26.09.2013 г./,/вх. № И-2250/30.08.13г./
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На 30.08.2013 г. с вх. № И-2250, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за издаване на
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Тополовград, област Хасково, ул. „Христо Смирненски” № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „БЕФ” ООД със седалище и адрес на управление:
гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от
Петранка Цонкова Христова - управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, област Хасково,
ул. „Христо Смирненски” № 34.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ” ООД, гр. София, 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

1.
2.

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

„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
„Казино Технологии” АД
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ”
ООД

3.

Идентификацион
ен номер

Процент
Удостоверени
на
е за одобрен
отчислени
тип ДП
я

JP 080527-021
JP 130611-011

003
052

1.0
2.0

CBJS 74040

022

1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.4.
„ЕМИЛИ ГЕЙМС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2260/26.09.2013 г./,/вх. № И2260/02.09.13г./
На 02.09.2013 г. с вх. № И-2260, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Левски – зона В”, ул. „Поп Груйо” № 73.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин - 4”, бул. „Панчо Владигеров” № 1,
ЕИК: 202424640, представлявано от Пламена Лазарова Джурова - управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
София, ж.к. „Левски – зона В”, ул. „Поп Груйо” № 73.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 45 /четиридесет и пет/ броя
игрални автомати с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕМИЛИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. София,
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.
5.
6.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System, EGT-JS22
CAT 4 CASH, EGT-JS31
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

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

JP 130328-101
JP 130418-121
JP 130328-102
89470
89477
89481

Уд-ние за
Процент на
одобрен
отчисления
тип ДП
003
1.0
003
1.0
052
1.5
099
1.0
095
5.0
011
1.7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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1.5. ЕТ„РУМАР-ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна /изх. № П-2302/26.09.2013 г./,/вх. № И2302/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2302, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр.
Варна, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 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 организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 39 /тридесет и девет/
броя игрални автомата с 39 /тридесет и девет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр.
Варна, 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:
Процент
Удостоверени
на
е за одобрен
отчислени
тип ДП
я

№

Тип, версия

Производител

Идентификацион
ен номер

1.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 080201-134

003

1.0

2.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 090831-030

003

1.0

3.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 03786

022

1.5

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

05106

011

1.5

Atronic International GmbH

AT 990120

071

1.2

Atronic International GmbH

14327336

054

1.0

4.
5.
6.

EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1
Atronic Progressive Link тип
Cashline
Atronic Progressive Link тип
King Kong Cash
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми - Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1. „ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-1861/26.09.2013 г./,/вх. № И1861/28.06.13г./
На 28.06.2013 г. с вх. № И-1861, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД , гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Йеросалим“ № 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. 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. 26, ал. 4, 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК:
040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и Томаш Мачий Петриковски управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Йеросалим“ № 1.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 50 /петдесет/ броя
игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД , гр. София,
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 функционира следнaтa системa за формиране на премия
джакпот:

№

Тип, версия

Производител

Идентификацион
ен номер

1.

OCTAVIAN

Octavian Ltd, Russia

S4UT6B-OV159

Процент
Удостоверени
на
е за одобрен
отчислени
тип ДП
я
078

0.5
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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.
1.2. „БЛИЦ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2166/26.09.2013 г./,/вх. № И2166/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2166, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЛИЦ ГЕЙМС” 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. София, район „Средец“, бул. „Княз Александър Дондуков“
№ 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „БЛИЦ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец“, ул. ”Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 202501298,
представлявано от Рашо Колев Рашков – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, община
„Столична“, район „Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 18.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 45 /четиридесет и пет/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:

№

1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

Идентификацион
ен номер

Classic Blend
Jackpot System (CBJS)
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01

„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

CBJS 03603

„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД

JP 070126-001
JP 070619-001
JP 090312-009

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

1.0
1.0
1.0
1.0
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3. „ГЕЙМС 2012”ЕООД, гр. София /изх. № П-2251/26.09.2013 г./,/вх. № И2251/30.08.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2251, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ГЕЙМС 2012” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Пирдоп, Софийска област, ул. „Цар Освободител“ № 59.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „ГЕЙМС 2012” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Витоша“, бул. „Тодор Каблешков“ № 53, вх. В, ап. 106, ЕИК:
202003011, представлявано от Владимир Тодоров Мишев - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Пирдоп,
Софийска област, ул. „Цар Освободител“ № 59.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМС 2012” ЕООД, гр. София, 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:

№
1.
2.
3.

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

EGT - JS22

Процент
Удостоверени
на
е за одобрен
отчислени
тип ДП
я

Производител

Идентификацион
ен номер

"Казино Технологии" АД
"Казино технологии" АД

JP081205-012
JP130828-011

003
052

1.0
2.0

"Евро Геймс Технолоджи" ООД

86238

099

1.9

Стр. 58
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. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2254/26.09.2013 г./,/вх. № И2254/30.08.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2254, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Балчик, област Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1,
базар „Хелиус“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и .чл. 26, ал. 4, 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 „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър,
сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 130870702, представлявано от Анна Велкова Велева управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години
в игрална зала с адрес: гр. Балчик, област Добрич, ул. „Приморска“, ет. 1, базар „Хелиус“.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, 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:

Стр. 59

№
1.
2.
3.
4.
5.

Процент
Удостоверени
на
е за одобрен
отчислени
тип ДП
я

Тип, версия

Производител

Идентификацион
ен номер

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

“Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 03363

022.1

0.75

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

MCJP 09–019 STCB
JP 070611–020
JP 081103–016
JP 081027–007

030.3
003
003
052

1.0
1.0
1.0
1.8

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. София /изх. № П-2257/26.09.2013 г./,/вх. № И2257/30.08.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2257, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД , гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и .чл. 26, ал. 4, 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 „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 организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Петър Парчевич“ № 2.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 30 /тридесет/ броя игрални
автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД , гр. София, 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:

Стр. 60

№

1.
2.
3.
4.

Производител
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

89460

099

1.0

Atronic International GmbH

3000004984

084

1.0

Atronic International GmbH

11037418

054

1.0

„Казино Технологии“ АД

JP 130805-018

052

4.5

Тип, версия
Vega Jackpot System тип EGT JS22
Atronic Progressive Link
Oxygen тип CASH FEVER
Atronic Progressive Link тип
King Kong Cash
BGJP 60-04, Fusion

Процент
Удостоверени
на
е за одобрен
отчислени
тип ДП
я

Идентификацион
ен номер

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
„ТОРЪС”ООД, гр. София /изх. № П-2258/26.09.2013 г./,/вх. № И-2258/30.08.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2258, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД , гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, пл. „Трети март“ № 13А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и .чл. 26, ал. 4, 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 „ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на
управление:
гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103203081,
представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител и Димо Матев Димов –
управител, заедно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, пл. „Трети март“ № 13А.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” ООД, гр. София, 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:
1.6.

Стр. 61

Процент
Удостоверени
на
е за одобрен
отчислени
тип ДП
я

№

Тип, версия

Производител

Идентификацион
ен номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 30-40, 1.01
EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1

„Казино Технологии“ АД
„Казино Технологии“ АД

JP 081110-100
JP 090122-101

003
020

1.0
4.5

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

07606

011

1.5

3.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
„БЕФ”ООД, гр. Сливен /изх. № П-2324/26.09.2013 г./,/вх. № И-2324/10.09.13г./
На 10.09.2013 г. с вх. № И-2324, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за издаване на
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 112, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 „БЕФ” ООД със седалище и адрес на управление: гр.
Сливен, ж.к. „Стоян Заимов”, бл. 50, вх. Б, ет. 3, ап. 8, ЕИК: 119648193, представлявано от
Петранка Цонкова Христова - управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 112,
партер.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 25 /двадесет и пет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ” ООД, гр. София, 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:
1.7.
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Удостоверение
Процент на
за одобрен тип
отчисления
ДП
003
1.0
052
2.0

№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

1.
2.

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

“КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
“КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД

JP130829-039
JP130814-011

“Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 05227

022

1.0

“Евро Геймс Технолоджи” ООД

07537

011

1.0

3.
4.

EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.8. „ПОЛО 11”ЕООД, гр. София /изх. № П-2201/26.09.2013 г./, /вх. № И2201/20.08.13г./
На 20.08.2013 г. с вх. № И-2201, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис“ № 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и .чл. 26, ал. 4, 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 „ПОЛО 11” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис Димов Петков
– прокурист, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис“ № 9.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 39 /тридесет и девет/
броя игрални автомата с 47 /четиридесет и седем/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
игралната зала:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол.
III. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
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№

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

Производител

Atronic International GmbH

1427115002

054

4.3

Atronic International GmbH

43030026

071

1.7

Atronic International GmbH

3000009702

084

4.0

„Казино Технологии“ АД

JP 080612-111

003

0.7

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 05238

022

0.45

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

05335

011

1.4

„Балканфон“ ЕООД

JP 13-255-0001

107

0.68

Тип, версия
Atronic Progressive Link тип
King Kong Cash
Atronic Progressive Link тип
Cashline
Atronic Progressive Link
Oxygen тип CASH FEVER
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
EGT Progressive Jackpot тип
VGJP1
GEM

Процент
Удостоверени
на
е за одобрен
отчислени
тип ДП
я

Идентификацион
ен номер

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел девети - Разглеждане на писмено искане за издаване на лиценз за
производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване и внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване:
1.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ”ООД, гр. София /изх. № П-2232/26.09.2013 г./,/вх. №
И-2232/29.08.13г./
На 29.08.2013 г. с вх. № И-2232, 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 „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София, за издаване на лиценз за производство, разпространение и
сервиз на игрално оборудване, за срок от 10 /десет/ години, в производствена база с адрес: гр.
София, р-н „Панчарево”, местност „Враня- Лозен- Триъгълника”, ул. „ Марица” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 и .чл. 26, ал. 1, 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 „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Панчарево”, ж.к.
местност Враня – Лозен – Триъгълника, ул. Марица № 4, ЕИК 130947038, представлявано от
управителя Владимир Петров Доков, за производство, разпространение и сервиз на игрално
оборудване за хазартна дейност в производствена база с адрес: гр. София, р-н „Панчарево”,
местност „Враня- Лозен- Триъгълника”, ул. „ Марица” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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2.„ЕЛМЕ”ООД, гр. София /изх. № П-2259/26.09.2013 г./,/вх. № И-2259/05.09.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2259, 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 „ЕЛМЕ” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване, за срок
от 10 /десет/ години, в производствена база с адрес: гр. София, район Подуяне, ул. „Д-р Иван
Селимински” № 50А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 и .чл. 26, ал. 1, 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 „ЕЛМЕ” ООД със
седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”
№ 7, ЕИК: 121020459, представлявано от Николай Боянов Груев – управител и Любен
Борисов Тошев - управител, заедно и поотделно, за производство, разпространение и сервиз
на игрално оборудване за хазартна дейност в производствена база с адрес: гр. София, район
Подуяне, ул. „Д-р Иван Селимински” № 50А.
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.„ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ГТ-ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС”ЕООД, гр. Враца /изх.
№ П-2307/26.09.2013 г./,/вх. № И-2307/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2307, 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 „ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИГТ-ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС” ЕООД, гр. Враца, за издаване на лиценз за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване, за срок от 10 /десет/ години, в
производствена база с адрес: гр. Враца, „Промишлена зона”, ул. „Индустриална”, парцел II,
кв. 9.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 и .чл. 26, ал. 1, 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 „ИГРАЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ-ГТ-ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев” № 2, ЕИК 106588535, представлявано от
Мариана Ангелова Вельовска - управител, за производство, разпространение и сервиз на
игрално оборудване за хазартна дейност в производствена база с адрес: гр. Враца,
„Промишлена зона”, ул. „Индустриална”, парцел II, кв. 9.

Стр. 65
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.„КАЗИНО ЕНД ГЕЙМИНГ ИНДЪСТРИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2440/26.09.2013
г./,/вх. № И-2440/18.09.13г./
На 18.09.2013 г. с вх. № И-2440, 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 „КАЗИНО ЕНД ГЕЙМИНГ
ИНДЪСТРИ” EООД, гр. София, за издаване на лиценз за внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване за срок от 5 /пет/ години.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2 и .чл. 5, ал. 1, т. 7 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 5 /пет/ години на „КАЗИНО ЕНД ГЕЙМИНГ
ИНДЪСТРИ” EООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Оборище”, ул.
„Искър” № 14, ЕИК: 175392477, представлявано от Александър Станиславов Ангелов –
управител, за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност.
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.„ХАЗАРТ 08”ООД, гр. София /изх. № П-2241/26.09.2013 г./,/вх. № И-2241/30.08.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2241, 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 „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София,
на основание чл. 36, ал. 1 от ЗХ, за продължаване срока на действие на издаден лиценз, за
който е издадено Удостоверение № И-778/18.05.2013 г., за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик Методи Попов” № 15 А,
до бл. 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 и ал. 2, от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за
извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради което и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта председателят на ДКХ
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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
„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 организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Академик Методи Попов” № 15 А, до бл. 76, с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални
автомата 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.
По 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. № 1293/26.09.2013 г. във връзка с представени документи.
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. № 1670 от ЕТ „МИХАИЛ КОРАДОВ”, гр. Пловдив, за игрална зала с адрес: гр.
Казанлък, област Стара Загора, ул. „Професор Петко Стайнов” № 1.
2. с вх. № 1938 от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за игрална зала с адрес:
гр. Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 3 А.
3. с вх. № 1672 от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Владислав Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2.
4. с вх. № 1704 от „УИН СИТИ” ЕООД, гр. София, за игрално казино с адрес: м. „Капсиди”
№ 22, землището на с. Чучулигово, община Петрич, казино „EFBET”.
5. с вх. № 1710 от „ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Васил
Кънчов” № 76.
6. с вх. № 1810 от „КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
7. с вх. № 1850 от ЕТ „ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, за игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Гладстон” № 7-9.
8. с вх. № 1901 от „ЛАЙТ-ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив, за игрална зала с адрес: с. Белозем,
община Раковски, област Пловдив, ул. „Родопи”, Битов комбинат.
9. с вх. № 1924 от „ГАРАНТ ГРУП” ЕООД, гр. Раднево, за игрална зала с адрес: гр. Раднево,
област Стара Загора, ул. „Заводска” № 1.
10. с вх. № 1944 от „НОВА АЛМ” ООД, гр. Варна, за игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул.
„Независимост” № 1, кино „Родина”, ет. 2.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторите са привели организацията и дейността си в съответствие със ЗХ
за посочените игрални казина и игрални зали.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. Докладна записка изх. № 1292/26.09.2013 г. във връзка с представени документи.
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. № 1774 от „ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за игрално
казино с адрес: гр. София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 8, хотел „Родина”.
- с вх. № 2052 от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1.
- с вх. № 2329 от „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД, гр. Пловдив, за игрална зала с адрес: гр.
Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
- с вх. № 2314 от „ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон
Игнатий” № 4.
- с вх. № 2333 от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД, гр.София, за производство и разпространение в обект
с адрес: гр. София, общ. Лозенец, бул. “Джеймс Баучер” № 20.
- с вх. № 2402 от „ДЕЯН 2010” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Радомир, област
Перник, ул. „Кирил и Методий” № 12.
- с вх. № 2405 от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. София, район
„Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ ІV-388 в
кв. 13.
- с вх. № 2406 от „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. София, общ.
„Студентски град”, ул. „Иван Странски”, до бл. 58.
- с вх. № 2391 от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за игрална зала с адрес: гр.
Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” №15 Г.
- с вх. № 2373 от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Червен
бряг, област Плевен, бул. ”Христо Ботев”, ет. 1, идентификатор 80501.801.181.2.38.
- с вх. № 2374 от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Чипровци” № 2.
- с вх. № 2351 от „МОНТЕСИТО-М" ООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Подуяне”, ул. „Поп Грую” № 88А.
- с вх. № 2355 от ЕТ „КИРИЛ ДИНЕВ”, гр. Дупница, за игрална зала с адрес: гр. Дупница,
обл. Кюстендил, ул. „Кирил и Методий” № 12.
- с вх. № 2390 от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за игрална зала с адрес: гр.
Симеоновград, обл. Хасково, ул. „Цар Освободител” № 1.
- с вх. № 2347 от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. София,
район „Лозенец”, бул. „Черни Връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС” АД.
- с вх. № 2370 от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Оряхово,
област Враца, площад „Цвети Иванов” № 1.
- с вх. № 2369 от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Видин, ул.
„Цар Александър II” № 10, ет. 1.
- с вх. № 2368 от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
ул. „Крали Марко” № 8.
- с вх. № 2367 от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр.
Харманли, област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
- с вх. № 2375 от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 13.
- с вх. № 2360 от „РАЗЛОГ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за игрална зала с адрес: гр. Разлог,
област Благоевград, ул. „Бяла Река” № 4Б.
- с вх. № 2342 от „ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, за игрално казино с адрес: гр.
София, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”, казино „Рила”.
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- с вх. № 2334 от „ВЕНОН-96” ЕООД, гр. Горна Оряховица, за игрална зала с адрес: гр.
Горна Оряховица, обл. Велико Търново ул. „П. Р. Славейков” № 13 А.
При разглеждането им се установи, че са представени необходимите документи,
изискуеми съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на ЗХ и чл. 12 от Наредбата за документите, необходими
за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на
промени в тях.
Предвид гореизложеното и на основание § 7, ал. 4 от ПЗР на ЗХ, Държавната
комисия по хазарта
РЕШИ:
Организаторите са привели организацията и дейността си в съответствие със ЗХ
за посочените игрални казина и игрални зали и за производство и разпространение.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванаседети - Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри в игрално казино:
1.1.„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”АД, гр. София /изх. № П-2203/26.09.2013 г./,/вх. № И2203/22.08.13г./
На 22.08.2013 г. с вх. № И-2203, 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 „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за намалeние с 31 /тридесет и един/ броя игрални маси и
45 /четиридесет и пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к.
„Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
Искането е за вписване на промени в Удостоверение за издаден лиценз № И1782/12.07.2013 г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Слатина”, ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185,
представлявано от Владимир Господинов Филипов, за намалeние с 31 /тридесет и един/ броя
игрални маси и 45 /четиридесет и пет/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр.
Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 16 /шестнадесет/
броя игрални маси и 90 /деветдесет/ броя игрални автомата с 97 /деветдесет и седем/ броя
игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД,
гр. София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино.
След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:

Стр. 69
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.
2.
3.

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

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

JP 020417-021
JP061215-019
JP120608-007

003
003
052

1,0
1,0
2,0

Atronic International GmbH

3000009071

084

1,0

4.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2.„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2214/26.09.2013 г./,/вх.
№ И-2214/23.08.13г./
На 23.08.2013 г. с вх. № И-2214, 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 „РИДЖЪНТ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/, намаление с 5 /пет/ броя
игрални автомата и намаление с 4 /четири/ броя игрални маси и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино
с адрес: гр. Правец, Софийска област, кв. „Езерото” № 8, хотел „РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ
ГОЛФ И СПА”, казино „Правец”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Лозенец”, ж.к. Лозенец, ул. „Златен рог“ № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 200899624,
представлявано от Ерик Паскал Маза – управител, за подмяна на 7 /седем/, намаление с 5
/пет/ броя игрални автомата и намаление с 4 /четири/ броя игрални маси в игрално казино с
адрес: гр. Правец, Софийска област, кв. „Езерото” № 8, хотел „РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ
ГОЛФ И СПА”, казино „Правец”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 9 /девет/ броя
игрални маси и 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „РИДЖЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”
ЕООД, гр. София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
в игрално казино.
След промените в игралната зала ще функционира следната система за
формиране на премия джакпот:

№
1.

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 100910-001

003

Процент
на
отчислен
ие
1.0
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3.„ИМПЕРИАЛ 55”ООД, гр. Несебър /изх. № П-2264/26.09.2013 г./,/вх. № И2264/02.09.13г./
На 02.09.2013 г. с вх. № И-2264, 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 „ИМПЕРИАЛ 55” ООД,
гр. Несебър, за намалeние с 21 /двадест и един/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино
с адрес: к.к. „Слънчев бряг - изток”, общ. Несебър, обл. Бургас, хотел „Кубан”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. 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 намалeние с 21 /двадест и един/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: к.к. „Слънчев бряг - изток”, общ. Несебър, обл. Бургас, хотел „Кубан”.
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални маси и 78 /седемдесет и осем/ броя игрални автомата с 97 /деветдесет и седем/ 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.
След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

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

4.

Classic Blend Jackpot System

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

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 080509-131
JP 080509-132
JP 080509-133

003
003
052

1,0
1,0
4,5

CBJS 05407

022

1,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.4.„ЕС ВИ ЕС”АД, гр. София /изх. № П-2242/26.09.2013 г./,/вх. № И-2242/30.08.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2242, 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 ВИ ЕС” АД, гр. София, за
намалeние с 21 /двадест и един/ броя игрални маси и 68 /шестдесет и осем/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на

Стр. 71
хазартни игри в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - изток”, общ. Несебър, обл.
Бургас, УПИ VІІ, кв. 8, „Казино Платинум” (Platinum Casino).
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕС ВИ
ЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско
шосе”, 7-ми километър, корпус 2, ЕИК: 121109937, представлявано от Сава Стоянов Чоролеев
– изпълнителен директор и Красимир Веселинов Токушев – прокурист, за намалeние с 21
/двадест и един/ броя игрални маси и 68 /шестдесет и осем/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг - изток”, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ VІІ, кв. 8,
„Казино Платинум” (Platinum Casino).
След промените в игралното казино ще бъдат в експлоатация 10 /десет/ броя
игрални маси и 53 /петдесет и три/ броя игрални автомата с 58 /петдесет и осем/ броя игрални
места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС ВИ ЕС” АД, гр. София, Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
След промените в игралното казино ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

1.

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

“Казино Технологии” АД

JP 110411-003

052

0.8

Atronic International GmbH

3000007545

084

1.0

2.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2060/26.09.2013 г./,/вх. № И2060/29.07.13г./
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2060, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3
и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 2224.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 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
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което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ 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 „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„27-ми Юли” № 22-24.
В игралната зала ще бъдат в експлоатация 33 /тридесет и три/ броя игрални автомата с
38 /тридесет и осем/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, вер. 1.01

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

EGT Progressive Jackpot
Тип VGJP1
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
Аtronic Progressive Link
Тип King Kong Cash
Аtronic Progressive Link
Тип Cashline
Аtronic Progressive Link
Тип Cashline
CGI Imperium, CMJS

Производител
„Казино Технологии”
АД
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
„Евро Геймс
Технолоджи” ООД
Atronic International
GmbH
Atronic International
GmbH
Atronic International
GmbH
„Казино енд гейминг
Инд" ЕООД

Идентифика
ционен
номер
JP060113023

Удостоверение
№ ДП

Процент на
отчисления

003

1.0

05088

011

2.0

CBJS 08652

022

2.0

SK22G200R0
713F00239

054

4.0

43008462

071

1.0

43031410

071

1%

GGI-CMSJ0004

068

0.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2061/26.09.2013 г./,/вх. № И2061/29.07.13г./
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2061, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, увеличение с 4
/четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК:
103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за увеличение с 4 /четири/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар
Освободител” № 164 А.
В игралната зала ще бъдат в експлоатация 38 /тридесет и осем/ броя игрални
автомата с 46 /четиридесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр.
Варна, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.

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

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

2.
3.
4.
5.

Atronic International
GmbH

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

07576

011

2,0

CBJS 03521

022

2,0

JP 081007-004

003

1,0

43000324

071

1,0

1309401005

084

1,0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.3. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2062/26.09.2013 г./,/вх. № И2062/29.07.13г./
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2062, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3
и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя на игралните автомата, с 8 /осем/ места с 3 /три/ броя
игрални автомата с 3 /три/ броя места, в следствие на което игралните места намаляват с 5
/пет/ броя, увеличение със 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. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат
„Владислав Варненчик”, тяло V.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ 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 „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564,
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представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата с 8 /осем/ места с 3 /три/ броя игрални автомата с 3 /три/ броя места, в следствие на
което игралните места намаляват с 5 /пет/ броя, увеличение със 7 /седем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов
комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
В игралната зала ще бъдат в експлоатация 36 /тридесет и шест/ броя игрални автомата
с 36 /тридесет и шест/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр.
Варна, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тип, версия

Производител

Произв. номер

Уд-ние
№ ДП

Процент на
отчисл.

BGJP 20.11 1.01

“КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД

JP 060105006/2006

003

1.0

07570/2008

011

2.0

CBJS 08651/2009

022

2.0

43031422/2001

071

1.0

1309402003

084

1.0

EGT Progressive Jackpot VGJP1
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
Atronic Progressive тип Cashline

Atronic Progressive
Link Oxygen,
CASH FEVER

“ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ”
ООД
“ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ”
ООД
Atronic International GmbH

Atronic International GmbH

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. „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”ЕООД, гр. Варна /изх. № П-2064/26.09.2013 г./,/вх. № И2064/29.07.13г./
На 29.07.2013 г. с вх. № И-2064, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ“ ЕООД, гр. Варна, за увеличение с 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост“, ул. „Андрей Сахаров“ № 2, ТЦ
„Гранд МОЛ Варна“, ет. 2, Обект № 3022.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ 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 „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, р-н „Приморски”, ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК:
103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за увеличение с 6 /шест/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост“, ул. „Андрей
Сахаров“ № 2, ТЦ „Гранд МОЛ Варна“, ет. 2, Обект № 3022.
В игралната зала ще бъдат в експлоатация 30 /тридесет/ броя игрални автомата
с 37 /тридесет и седем/ броя игрални места.

Стр. 75
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД, гр.
Варна, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тип, версия

Производител

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

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

Atronic Progressive Link
Oxygen тип CASH
FEVER

Atronic International
GmbH

Идентификацио
нен номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисления

07574

011

2 .0

CBJS 03800

022

2.0

JP060113-029
JP110316-007

003
052

1.0
2.0

1309403003

084

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.5. „ФРАМИНГО 78”ЕООД, гр. София /изх. № П-2085/26.09.2013 г./,/вх. № И2085/31.07.13г./
На 31.07.2013 г. с вх. № И-2085, 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” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. Бухово, област София, район „Кремиковци, ул. „Никола Бонев” бл. 9, магазин № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ 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 6 /шест/, увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Бухово, област София, район „Кремиковци, ул. „Никола Бонев” бл. 9, магазин №
2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 17 /седемнадесет/ броя
игрални автомата със 17 / седемнадесет/ 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:
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№
1.
2.
3.
4.
5.

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

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

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

JP 070611-009
JP 070611-010
87338
07604
JP-MS 029

003
003
099
011
024

1.0
1.0
1.0
1.5
3.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.6. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2222/26.09.2013 г./,/вх. № И2222/27.08.13г./
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2222, 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 „ДЕЛТА ТУРС 2002”
ЕООД, гр. София, за увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомати с 10 /десет/ броя
игрални места и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Руски” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК:
130870702, представлявано от Анна Велкова Велева – управител, за увеличение със 7 /седем/
броя игрални автомати с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Руски” № 16.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 27 /двадесет и седем/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” 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.
2.7. „ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2225/26.09.2013 г./,/вх. № И2225/27.08.13г./

Стр. 77
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2225, 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 „ХЕМУС ТУРС”
ЕООД, 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 в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 176.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 176.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 45 /четиридесет и
пет/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 120424-005
JP 120724-008

003
003

1.0
1.0

09721

011

1.0

MC JP 08-017 STCB

030.3

1.0

CBJS 03367

022.1

0.25

Atronic International GmbH

3000005336

084

1.0

"Евро Геймс Технолоджи"
ООД

88664

095

5.0

№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01

3.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

4.

Magic Coin Jackpot
Classic Blend Jackpot System
/CBJS/
Atronic Progressive Link
Oxygen, CASH FEVER

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

5.
6.
7.

CAT 4 CASH тип EGT-JS31

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. „ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2226/26.09.2013 г./,/вх. № И2226/27.08.13г./
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2226, 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 „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.

Стр. 78
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Боян Дановски” № 9.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 43 /четиридесет и
три/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.

BGJP 20.11, 1.01

3.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
MAGIC COIN JACKPOT

4.

BGJP 60-04, Fusion

5.

CAT 4 CASH тип EGT-JS31

2.

Производител
„Казино
Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Мeджик Коин” ЕООД
„Казино
Технологии” АД
"Евро Геймс Технолоджи"
ООД

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 120424-011

003

1.0

CBJS 03386

022.1

0.5

MC JP 07-033 STCB

030.3

1.0

JP 120424-012

052

1.8

88669

095

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.
2.9. ЕТ„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ-КОНТИ”, гр. Русе /изх. № П-2280/26.09.2013 г./,/вх. № И2280/04.09.13г./
На 04.09.2013 г. с вх. № И-2280, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ
ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 10 /десет/, увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Тутракан, област Силистра,
ул. „Трансмариска” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 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. 79
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в 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 10 /десет/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Тутракан, област Силистра, ул. „Трансмариска” № 33.
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 „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

Идент. номер

Уд-ние
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

1.
2.
3.
4.

Classic Blend Jackpot Sistem (CBJS)
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
BGJP 20-11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

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

CBJS 03342
03393
JP 060419-001
JP 080122-005

022
011
003
052

1.0
1.0
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.
2.10. „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ”ООД, гр. Пловдив /изх. № П-2290/26.09.2013 г./,/вх. № И2290/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2290, 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 „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/, увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо
Ботев” № 116.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Западен”, ул. „Копривщица” № 36А – офис 9, ЕИК: 202036563, представлявано от Ваня
Алексиева Дакова – управител, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, бул. „Христо Ботев” № 116.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 49 /четиридесет и
девет/ броя игрални автомата с 56 /петдесет и шест/ броя игрални места.

Стр. 80
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЦЕНТРАЛ” 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.
2.11. „АТРОНИК”ЕООД, гр. София /изх. № П-2292/26.09.2013 г./,/вх. № И2292/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2292, 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 „АТРОНИК” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АТРОНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ж.к.
„Борово”, ул. „Борово” № 57-59, вх. Б, ет. 2, ап. 3, ЕИК: 201409545, представлявано от Олена
Викторовна Бредихина - управител, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Сердика”, бул. „Христо Ботев” № 131.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 46 /четиридесет и
шест/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от „АТРОНИК” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати с включени промени.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion

JP 110217-012
JP 110217-013

3.

Vega Jackpot System тип EGT-JS22

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

4.

EGT Progressive Jackpot, VGJP 1

5.

Gauya Quest Jackpot

6.

Cat 4 Cash, тип EGT-JS31

88854

Уд-ние
за одобрен
тип
ДП
003
052
099

Процент
на
отчисление
1.0
2.0
1.0

07656

011

1.6

00JM5135

098
095

2.0
5,0

89284

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5

Стр. 81
За - 5
Против - няма.
2.12. „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София /изх. № П-2293/26.09.2013 г./,/вх. № И2293/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2293, 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 „В ИСИЕ И” ЕООД, гр.
София, за намаление с 5 /пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати,
Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране
на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност и
Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. “Градинска” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „В
ИСИЕ И” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул.
„Васил Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, за намаление с 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул.
“Градинска” № 11.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомати с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност и Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на
помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол 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.
2.13. „ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2316/26.09.2013 г./,/вх. № И2316/09.09.13г./
На 09.09.2013 г. с вх. № И-2316, 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 „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, 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. Перник, ул.„Търговска” № 11.

Стр. 82
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от
Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски-управители, за подмяна на 8 /осем/ и
увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул.„Търговска” № 11.
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 „ВИЛОКС ГРУП” 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. „ОКЕАН ГЕЙМС”ООД, гр. Аксаково /изх. № П-2318/26.09.2013 г./,/вх. № И2318/09.09.13г./
На 09.09.2013 г. с вх. № И-2318, 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/, 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. Суворово, обл. Варна, ул. „Драган Стоянов”
№ 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна, ул.
„Роза” № 16, 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.
Суворово, обл. Варна, ул. „Драган Стоянов” № 2.
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.

Стр. 83
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

1.
2.

BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP130701-012
89423

Уд-ние за
одобрен
тип ДП
052
011

Процент
на
отчисл.
4.5
1,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.15. ЕТ„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора /изх. № П2342/26.09.2013 г./,/вх. № И-2342/11.09.13г./
На 11.09.2013 г. с вх. № И-2342, 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 „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ-КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/
броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места, намаление
със 7 /седем/ 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. Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 49 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ 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 „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН” със
седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” №
27, ЕИК: 119034487, представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/,
изразяващи се в подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места с 1
/един/ брой игрален автомат с 2 /два/ броя игрални места, намаление със 7 /седем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 49 Б.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 17 /седемнадесет/
броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВКАН”, гр. Нова Загора, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.16. ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2345/26.09.2013
г./,/вх. № И-2345/11.09.13г./
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На 11.09.2013 г. с вх. № И-2345, 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 „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/, намаление с 12 /дванадесет/ броя игрални
автомата, утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на Задължителни технически изисквания
за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с
адрес: к.к. „Слънчев бряг-изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ І, кв. 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 12 /дванадесет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг-изток”, община Несебър,
област Бургас, УПИ І, кв. 40.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 29 /двадесет и девет/ броя
игрални автомата с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

„Евро Геймс технолоджи” ООД
„Евро Геймс технолоджи” ООД
„Казино игри и иновации” ЕООД
„Казино Технологии” АД

CBJS 09741
05117
0315
JP 090312-008

Уд-ние
за одобрен тип
ДП
022
011
061
003

Процент на
отчисление
1.9
1.5
0.86
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.
2.17. „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ”ООД, гр. София /изх. № П-2346/26.09.2013 г./,/вх. №
И-2346/11.09.13г./
На 11.09.2013 г. с вх. № И-2346, 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 „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/, увеличение с 21 /двадесет и един/
броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ 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, бул. „Черни връх” № 47.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 56, ЕИК: 131530898, представлявано от Христо Благоев
Георгиев – управител, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 21 /двадесет и един/ броя игрални
автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Черни връх” № 47.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 41 /четиридесет и
един/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” 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:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тип, версия

Производител

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System, EGT-JS22
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
AGJS/AG Jackpot server
BGJP 60-04, Fusion
Cat 4 Cash, EGT-JS31

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Адмирал груп” ЕООД
„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

Уд.ние
Идент. номер за одобрен тип
ДП
JP081022-100
003
JP081022-101
003
JP110330-003
052
89518
099
CBJS 81085
022.1
090404-002-1
050
JP130813-013
052
89523
095

Процент на
отчисление
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
2.0
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.
2.18. ЕТ„БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас /изх. № П-2361/26.09.2013 г./,/вх. № И2361/12.09.13г./
На 12.09.2013 г. с вх. № И-2361, 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 „БАИ – МИЛЕН
ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/, намаление с 1 /един/ брой игрален автомат,
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Ахелой, община
Поморие, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 13, вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев
/физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Ахелой, община Поморие, област Бургас, ул. „Цар
Симеон” № 21.
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 „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр.
Бургас, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване.
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. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2406/26.09.2013 г./,/вх. № И2406/16.09.13г./
На 16.09.2013 г. с вх. № И-2406, 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 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. Левски, област Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 52.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров”
№ 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, изразяващи се
в 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. Левски, област Плевен, ул. „Христо Боте в“ № 52.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
3. Актуализиране на списъците с игрални автомати, свързани към системи за
формиране на премия джакпот, във връзка с подмяната на 1 /един/ брой игрален автомат.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево,
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. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2407/26.09.2013 г./,/вх. № И2407/16.09.13г./
На 16.09.2013 г. с вх. № И-2407, 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 3 /три/, увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване
на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс „Изгрев“, УПИ ІІІ, квартал 24 А,
търговски обект „Кафе – Експресо“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в 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 3 /три/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Бургас, комплекс „Изгрев“, УПИ ІІІ, квартал 24 А, търговски обект „Кафе –
Експресо“.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 33 /тридесет и три/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Сливен,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 60-04, Fusion
BGJP 20.11, версия 1.01
Classic Blend Jackpot System
(CBJS)
EGT Progressive Jackpot,
VGJP1
Cat 4 Cash jackpot server
EGT – JS 31

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

3.
4.
5.

Идентификацио
нен номер
JP 081015-013
JP 081015-012
CBJS 70999
07599
89570

Удостоверение
за
одобрен тип
ДП 052
ДП 003
ДП 022
ДП 011
ДП-095

Процент на
отчисление
4.5 %
1%
1.5 %
1.5 %
1.0%

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.
2.21. „ПИРИН ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2228/26.09.2013 г./,/вх. № И2228/27.08.13г./
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2228, 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 „ПИРИН ТУРС 2002”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
„Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258,
представлявано от Мирослав Александров Младенов – управител, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. „Янко Сакъзов”
№ 2.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

3.

Magic Coin Jackpot

„Меджик Коин” ООД

4.

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

„Евро Геймс Технолоджи”
ООД

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 070611 – 035
JP 081103 – 037
MC JP 07–031
STCB

003
003

1.0
1.0

030.3

1.0

022.1

0.25

CBJS 03387

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.22. „АНЕЛ 98”ЕООД, гр. София /изх. № П-2239/26.09.2013 г./,/вх. № И-2239/30.08.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2239, 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 „АНЕЛ 98” ЕООД, гр. София,
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за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 80 /осемдесет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 31-33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 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 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНЕЛ 98” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, бул.
„Тодор Александров” № 14, бл. АХК „АНЕЛ”, ЕИК: 121634756, представлявано от Ангел
Борисов Симеонов - управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 80
/осемдесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 31-33.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 35 /тридесет и пет/
броя игрални автомата със 114 /сто и четиринадесет/ 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.
2.23. „ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2227/26.09.2013 г./,/вх. № И2227/27.08.13г./
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2227, 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 „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 8.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 26 /двадесет и шест/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

1.

BGJP 20.11, 1.01

2.

Classic Blend Jackpot System

3.
4.

Magic Coin Jackpot
MAGIC COIN JACPOT

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи”
ООД
„Меджик Коин” ООД
"МЕДЖИК КОИН" ООД

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 050322-001

003

1.0

CBJS 03378

022.1

0.25

MC JP 08-004 STCB
MCJP 08-008 STCB

030.3
030.3

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.
2.24. „ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2224/26.09.2013 г./,/вх. № И2224/27.08.13г./
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2224, 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 „ХЕМУС ТУРС ”
ЕООД, 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
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Оряхово, област Враца, площад „Цвети Иванов”
№ 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233,
представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за увеличение с 5 /седем/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 16.
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 „ХЕМУС ТУРС” 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.
2.25. „НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2461/26.09.2013 г./,/вх. № И2461/19.09.13г./
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На 19.09.2013 г. с вх. № И-2461, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата със 17
/седемнадесет/ броя игрални места с 10 /десет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/
броя игрални места, намаление с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата със 17
/седемнадесет/ броя игрални места с 10 /десет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/
броя игрални места и намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, бул. „Руски” № 20 А.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 47 /четиридесет и
седем/ броя игрални автомата с 54 /петдесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” 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

5.
6.
7.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 30-04, 1.01
Vega Jackpot System тип EGT - JS22

JP 070813-021
JP100420-101
89590

8.

Cat4Cash тип EGT-JS31

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

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
020
099

83728

095

5.0

85717

103

1.7

Atronic International GmbH

43161751

054

1.7

№

9.
10.

United Mystery Jackpot System тип
EGT JS23
Atronic Progressive Link тип King
Kong Cash

Идентификационен
номер

Процент на
отчисление
1.0
4.5
1.7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.26. „КАЗИНО ПЕРЛА-3”ООД, гр. София /изх. № П-2457/26.09.2013 г./,/вх. № И2457/19.09.13г./
На 19.09.2013 г. с вх. № И-2457, 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 „КАЗИНО ПЕРЛА-3”
ООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/, намаление с 9 /девет/ броя игрални автомата и
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утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА - 3” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 201818251, представлявано от Данаил
Христов Илиев – управител, за подмяна на 8 /осем/ и намаление с 9 /девет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 58, вх. 3, ет. 1.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 34 /тридесет и
четири/ броя игрални автомата с 41 /четиридесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА-3” 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

Идент.номер

7.
8.
9.
10.

Classic Blend Jackpot System, CBJS
BGJP 20-11, 1.01
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
Atronic Progressive Link, King Kong Cash

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

CBJS 80483
JP090309-101
80456
1232404003

Уд-ние
за одобрен
тип ДП
022.1
003
095
ДП 054

Процент на
отчисление
1.7
1.0
5.0
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.
2.27. „ВВС ЛУКС-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2244/26.09.2013 г./,/вх. № И2244/30.08.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2244, 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 „ВВС ЛУКС-2000”
ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 10 /десет/, увеличение с 10 /десет/ 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. Русе, ул. „Николаевска” № 124.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ 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
„ВВС ЛУКС-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Муткурова” №
55, вх. А, ЕИК: 117500908, представлявано от Валентин Василев Симеонов – управител, за
подмяна на 10 /десет/ и увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Николаевска” № 124.
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 „ВВС ЛУКС-2000” ЕООД, гр. Русе,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

11.
12.
13.

BGJP 20.11, версия 1.01
KING GAMES, тип Multi Net 2
Vega Jackpot System тип EGT - JS22
Mystery Fever Jackpot System II тип
MFJS-II
BGJP 60-04, Fusion

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

JP 060115-011
007-04074
89485

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
028
099

„Проксима–3” ООД

010014

093

2.0

„Казино Технологии” АД

JP 091029-017

052

3.0

14.
15.

Процент на
отчисление
1.0
5.0
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.28. „КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-2462/26.09.2013 г./,/вх. № И2462/19.09.13г./
На 19.09.2013 г. с вх. № И-2462, 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 „КАЗИНО ПЕРЛА”
ООД, гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/, намаление с 3 /три/ броя игрални автомата с
10 /десет/ 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. Добрич,
ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано заедно и поотделно от
Данаил Христов Илиев и Борислав Душков Михайлов - управители, за подмяна на 11
/единадесет/ и намаление с 3 /три/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 2, х-л „Добруджа”.
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След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 48 /четиридесет и
осем/ броя игрални автомата със 60 /шестдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” 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

Идент.номер

16.
17.
18.
19.
20.

Vega Blend Jackpot System, EGT-JS22
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
CAT 4 CASH, EGT-JS31
United Mystery Jackpot System, EGT-JS23

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

89595
JP101211-101
JP101211-102
84350
85678

Уд-ние
за одобрен
тип
ДП
099
003
003
095
103

Процент на
отчисление
1,7
1,0
1,0
5,0
1,7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.29. „КОМЕРС”ЕООД, гр. Севлиево /изх. № П-2303/26.09.2013 г./,/вх. № И2303/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2302, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр.
Варна, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от
10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде 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 организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост”, ул. „Белински” № 21.
В игралната зала ще бъдат инсталирани и експлоатирани 39 /тридесет и девет/
броя игрални автомата с 39 /тридесет и девет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр.
Варна, 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.
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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
Процент
Удостоверени
на
е за одобрен
отчислени
тип ДП
я

№

Тип, версия

Производител

Идентификацион
ен номер

1.
2.

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

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

JP 080201-134
JP 090831-030

003
003

1.0
1.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 03786

022

1.5

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

05106

011

1.5

Atronic International GmbH

AT 990120

071

1.2

Atronic International GmbH

14327336

054

1.0

3.
4.
5.
6.

премия джакпот:
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.30. ЕТ„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас /изх. № П-2428/26.09.2013
г./,/вх. № И-2428/18.09.13г./
На 18.09.2013 г. с вх. № И-2428, 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 „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ –
ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/, намаление с 12 /дванадесет/ броя
игрални автомата, утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на Задължителни
технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване в игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев бряг-изток”, община Несебър, област
Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ
„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 12 /дванадесет/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг-изток”, община Несебър,
област Бургас, УПИ І, кв. 40.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати и Задължителни технически изисквания за системите за
контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

11.
12.
13.
14.
15.

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

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
ЕТ „ТИ ЕЛ ДЖИ - Ст. Донева”
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„Казино технологии” АД

JP070828-005
CBJS 03675
0078
82149
JP100201-105

Уд-ние
за одобрен тип
ДП
003
022
013
011
052

Процент на
отчисление
1.0
1.9
3.0
1,5
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.
2.31. „ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград /изх. № П-2375/26.09.2013 г./,/вх. № И2375/13.09.13г./
На 13.09.2013 г. с вх. № И-2375, 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 „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр.
Свиленград, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомати с 8 /осем/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Созопол, ул. „Републиканска” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 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 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
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано заедно и поотделно от Росен Йорданов
Киришев и Курти Георгиев Куртев – управители, за намаление с 3 /три/ броя игрални
автомати с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Созопол, ул.
„Републиканска” № 10.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 18 /осемнадесет/
броя игрални автомата с 18 /осемнадесет/ 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.
2.32. „МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2385/26.09.2013 г./,/вх. № И-2385/13.09.13г./
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На 13.09.2013 г. с вх. № И-2385, 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 „МОТ 70” ЕООД, гр.
Бургас, за подмяна на 3 /три/, намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. „Свети Влас”, община Несебър,
област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МОТ 70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх.
2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
подмяна на 3 /три/ и намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
„Свети Влас”, община Несебър, област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25.
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 „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
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. „МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2331/26.09.2013 г./,/вх. № И-2331/10.09.13г./
На 10.09.2013 г. с вх. № И-2331, 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 „МОТ 70” ЕООД, гр.
Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, утвърждаване на Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 113, вх. F,
партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МОТ 70” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, бл. 113, вх. F, партер.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 25 /двадесет и пет/
броя игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване.
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. „БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2177/26.09.2013 г./,/вх. № И-2179/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2177, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ - М” ЕООД, гр.
София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места за игрална
зала с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 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 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРИЗ - М” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр София, район „Искър“, ж.к.
„Дружба“ 2“, до бл. 218, обект „Бриз“ ЕИК: 131386348, представляван от Евтим Христов
Велев - управител изразяващи се в намаление с 1 /един/ брой игрален автомат, с 5 /пет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул.
„Русалка” № 4.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 14 /четиринадесет/
броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.35. „БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2178/29.08.2013 г./,/вх. № И-2178/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2178, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “БРИЗ-М” ЕООД, гр.
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София, за подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати, увеличение с 13
/тринадесет/ броя игрални автомати
със 17 /седемнадесет/ броя игрални места и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски”, ул.
„Проф. Д-р Иван Странски”, до бл. 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Разрешение
на “БРИЗ-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов
Велев – управител, изразяващи се в подмяна на 14 /четиринадесет/ броя игрални автомати и
увеличение с 13 /тринадесет/ броя игрални автомати със 17 /седемнадесет/ броя игрални места
в игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван Странски”, до бл.
58.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 39 /тридесет и девет/
броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от “БРИЗ-М” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати с включени промени.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

6.
7.
8.
9.
10.

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

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

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

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

Процент на
отчисления
1.0
1.5
4.5
1.0
1.5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.36. „БРИЗ-М”ЕООД, гр. София /изх. № П-2179/29.08.2013 г./,/вх. № И-2179/15.08.13г./
На 15.08.2013 г. с вх. № И-2179, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “БРИЗ-М” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 8 /осем/, увеличение с 22 /двадесет и два/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, район „Илинден”,
местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ ІV-388 в кв. 13.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Разрешение
на “БРИЗ-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к.
„Дружба 2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов
Велев – управител, за подмяна на 8 /осем/ и увеличение с 22 /двадесет и два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Илинден”, местност „Разсадника Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ ІV-388 в кв. 13.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 45 /четиридесет и
пет/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
II. Да бъдат утвърдени представените от “БРИЗ-М” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
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. „ВИЛОКС ГРУП”ЕООД, гр. София /изх. № П-2347/26.09.2013 г./,/вх. № И2347/11.09.13г./
На 11.09.2013 г. с вх. № И-2347, 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 „ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/, увеличение със 7 /седем/ 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. Шумен, бул. „Славянски” № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча
купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от
Вернер Клайн и Томаш Мачий Петриковски-управители, за подмяна на 7 /седем/ и
увеличение със 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул.
„Славянски” № 78.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 33 /тридесет и три/
броя игрални автомата с 33 /тридесет и три/ броя игрални места.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ВИЛОКС ГРУП” 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.
2.38. „КАЗИНО ЕСКПЕЙ гр. ИСПЕРИХ”ЕООД, гр. Исперих /изх. № П-2366/26.09.2013
г./,/вх. № И-2366/12.09.13г./
На 12.09.2013 г. с вх. № И-2366, 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 „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр.
ИСПЕРИХ” ЕООД, гр. Исперих, за подмяна на 3 /три/, намаление с 2 /два/ броя игрални места
от игрален автомат и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област
Разград, ул. „Васил Левски” № 67.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ 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 „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 67, ЕИК:
200716044, представлявано от Христо Ганчев Иванов - управител, изразяващи се в подмяна на
3 /три/ и намаление с 2 /два/ броя игрални места от игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” № 67.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 18 /осемнадесет/ броя игрални места.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP1

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

Vega Jackpot System, EGT - JS22

Идентификационен
номер
JP 090529-016
JP 091116-005
05363

89864

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

003
003
011
099

1.0
1.0
1.5
1.0

ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ”
ЕООД, гр. Исперих, 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
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За - 5
Против - няма.
2.39. „ЕЛДОРАДО-БАЦ”ООД, гр. София /изх. № П-2282/26.09.2013 г./,/вх. № И2282/04.09.13г./
На 04.09.2013 г. с вх. № И-2282, 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 „ЕЛДОРАДО - БАЦ”
ООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/, намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата,
намаление с 1 /един/ брой местата на игрален автомат и 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” № 43, хотелски комплекс
„БАЦ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛДОРАДО - БАЦ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Илинден”,
ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” № 7, ЕИК: 201783971, представлявано от Силвия
Цветанова Дончева - управител, за подмяна на 7 /седем/, намаление с 4 /четири/ броя игрални
автомата и намаление с 1 /един/ брой местата на игрален автомат в игрална зала с адрес:
гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 43, хотелски комплекс „БАЦ”.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 29 /двадесет и девет/
броя игрални автомата с 32 /тридесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛДОРАДО - БАЦ” 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.
2.40. „ХЕМУС ТУРС”ЕООД, гр. София /изх. № П-2223/26.09.2013 г./,/вх. № И2223/27.08.13г./
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2223, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр.
София, за подмяна на 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. София, ж.к. „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 74.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
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документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Младост”, бул. „Цариградско шосе” – 7-ми километър, сградата на ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК:
102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за подмяна на 6 /шест/ и
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”,
бул. „Панчо Владигеров” № 74.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 47 /четиридесет и
седем/ броя игрални автомати с 52 /петдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

1.
2.
3.
4.
5.

BGJP 20.11, 1.01
Magic Coin Jackpot
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Atronic Progressive Link Oxygen, Cash
6.
Fever
7.

CAT 4 CASH,
EGT-JS31

Производител

Идентификационен
номер

Удостоверение
за одобрен тип
ДП

Процент на
отчисление

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

JP110302-015
MC JP 07–032 STCB
CBJS 03353
JP 100726-018
09731

003
030.3
022.1
052
011

1.0
1.0
0.7
1.8
1.0

Atronic International GmbH

3000009605

084

1.0

„Евро Геймс Технолоджи“
ООД

88674

095

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.
2.41. „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2271/26.09.2013 г./,/вх. № И2271/03.09.13г./
На 03.09.2013 г. с вх. № И-2271, 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 „НЮ ВИЖЪН” ООД,
гр. Димитровград, за подмяна на 5 /пет/, увеличение с 10 /десет/ 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. „Ястреб” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ 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
„НЮ ВИЖЪН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.
„Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, ап. офис 1, ЕИК: 126615553, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов – управител и Диан Ганчев Николов – управител, заедно и поотделно, за
подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, ул. „Ястреб” № 17.
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 „НЮ ВИЖЪН” ООД, гр.
Димитровград, 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

21.
22.
23.
24.

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

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

JP 130804-018
007-04104
00JM5098
82690

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
052
028
098
099

Процент на
отчисление
2.0
1.33
4.0
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.42. „ДЕЛТА ТУРС 2002”ЕООД, гр. София /изх. № П-2221/26.09.2013 г./,/вх. № И2221/27.08.13г./
На 27.08.2013 г. с вх. № И-2221, 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 „ДЕЛТА ТУРС 2002”
ЕООД, гр. София, за увеличение с 25 /двадесет пет/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ 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 увеличение с 25 /двадесет и пет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Чипровци” № 2.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 47 /четиридесет и
седем/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
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II. Да бъдат утвърдени представените от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционира следните системи за
формиране на премия джакпот:

№

Тип, версия

Производител

Произв. номер

1.

BGJP 20.11, 1.01
Magic Coin Jackpot

“Казино Технологии” АД
“Меджик Коин” ООД

Classic Blend Jackpot System /CBJS/

“Евро Геймс
Технолоджи” ООД
“Казино Технологии” АД

JP 040910–001
MCJP 07–001
STCB
CBJS 03366

2.
3.
4.

BGJP 20.11, 1.01

5.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1

6.
7.

BGJP 60-04, Fusion
BGJP 20.11, 1.01

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

Уд-ние
за одобрен
тип
ДП
003
030.3

Процент
на
отчисление
1.0
1.0

022.1

0.5

JP 081103-014

003

1.0

09719

011

1.0

JP 130823-014
JP 130823-013

052
003

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.
2.43. „ХАЗАРТ 08”ООД, гр. София /изх.
2240/30.08.13г./

№ П-2240/26.09.2013 г./,/вх. № И-

На 30.08.2013 г. с вх. № И-2240, 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 „ХАЗАРТ 08” ООД, гр.
София, за подмяна на 9 /девет/, увеличение с 13 /тринадесет/ броя игрални автомати с 13
/тринадесет/ броя игрални места, увеличение с 1 /един/ брой игрално място на игрален
автомат и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик Методи
Попов” № 15 А, до бл. 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ 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 „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София, 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 подмяна на 9 /девет/, увеличение с 13
/тринадесет/ броя игрални автомати с 13 /тринадесет/ броя игрални места, увеличение с 1
/един/ брой игрално място на игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Академик Методи Попов” № 15 А, до бл. 76.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 46 /четиридесет и
шест/ броя игрални автомати с 50 /петдесет/ броя игрални места.

Стр.106
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ХАЗАРТ 08” 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.
2.44. „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП”ООД, гр. Димитровград /изх. № П-2270/26.09.2013
г./,/вх. № И-2270/03.09.13г./
На 03.09.2013 г. с вх. № И-2270, 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 „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП”
ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 5 /пет/, увеличение с 10 /десет/ 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, ж.к. „Орфей”, комплекс
„Веспрем“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград,
ул. „Казинбарцика” № 2-А, ет. 1, офис 1, ЕИК: 201492357, представлявано от Веселин
Кирилов Сивинов – управител, за подмяна на 5 /пет/ и увеличение с 10 /десет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей”, комплекс „Веспрем”.
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 „ГОЛДЪН ГЕЙМИНГ ГРУП” ООД, гр.
Димитровград, 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

25.
26.
27.
28.
29.

KING GAMES, Multi Net 2
BGJP 20.11, 1.01
Gauya Quest Jackpot
Vega Jackpot System тип EGT-JS22
BGJP 60-04, Fusion

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

007-04102
JP 110406-001
00JM5049
82697
JP 130804-019

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
028
003
098
099
052

Процент на
отчисление
1.33
1.0
4.0
1.9
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.

Стр.107
2.45. „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков /изх. № П-2198/26.09.2013 г./,/вх. № И2198/20.09.13г./
На 20.08.2013 г. с вх. № И-2198, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр. Самоков, за подмяна на 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: к.к. „Боровец”, община Самоков, хотел „Флора”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„РАДКА МОСКОВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Проф.
Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова –
управител и Любомир Петров Петков - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”, община Самоков, хотел
„Флора”.
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 „РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.
Самоков, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Classic Blend Jackpot System (CBJS) „Евро Геймс Технолоджи” ООД
Atronic Progressive Link тип King Kong
31.
Atronic International GmbH
Cash
32.
BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии“ АД
30.

82425

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
022.1

11034179

054

5.0

JP 100603-013

003

1.0

Идентификационен
номер

Процент на
отчисление
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.46. „ФИЛАДЕЛФИЯ”ООД, гр. Плевен /изх. № П-2199/26.09.2013 г./,/вх. № И2199/20.08.13г./
На 20.08.2013 г. с вх. № И-2199, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 3 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр.
Плевен, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Левски,
област Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 1 и ал. 2 от ЗХ се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.

Стр.108
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 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
„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Климент
Охридски” № 13, ЕИК: 114101658, представлявано от Милослав Пъшев Ангелов-управител,
за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Левски, област
Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 42.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.47. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2245/26.09.2013 г./,/вх. № И2245/30.08.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2245, 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 „МЕРИКАН-2000”
ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 4 /четири/, увеличение с 10 /десет/ 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. Русе, ул. „Николаевска” № 101.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за подмяна
на 4 /четири/ и увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Николаевска” № 101.
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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

33.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 070618-014

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003

Процент на
отчисление
1,0

Стр.109
34.
35.
36.
37.
38.

Vega Jackpot System тип EGT - JS22
KING GAMES, Multi Net 2
BGJP 60-04, Fusion
Mystery Fever Jackpot System II тип
MFJS-II
Gauya Quest Jackpot

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

89490
007-04062
JP 110309-010

099
028
052

1.0
1.0
3.0

„Проксима-3” ООД

010013

093

2.0

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД

00JM5028

098

4.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.48. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2246/26.09.2013 г./,/вх. № И2246/30.08.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2246, 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 „МЕРИКАН-2000”
ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 3 /три/, увеличение с 10 /десет/ 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. Русе, бул. „Цар Освободител” № 63.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за подмяна
на 3 /три/ и увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
бул. „Цар Освободител” № 63.
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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

39.
40.

BGJP 20.11, 1.01
Vega Jackpot System тип EGT - JS22
Mystery Fever Jackpot System II тип
MFJS-II
Gauya Quest Jackpot
BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP 080616-012
89505

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
099

„Проксима–3” ООД

010012

093

2.0

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ” ЕООД
„Казино Технологии“ АД

00JM5016
JP 070618-010

098
052

4.0
3.0

41.
42.
43.

Процент на
отчисление
1.0
1.0

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

Стр.110
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.49. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2247/26.09.2013 г./,/вх. № И2247/30.08.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2247, 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 „МЕРИКАН-2000”
ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 6 /шест/, увеличение с 10 /десет/ 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. Русе, ул. „Неофит Рилски” № 28.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за подмяна
на 6 /шест/ и увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Неофит Рилски” № 28.
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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идентификационен
номер

44.
45.
46.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
Vega Jackpot System тип EGT - JS22
Mystery Fever Jackpot System II тип
MFJS-II

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

JP 070620-002
JP110309-004
89498

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
052
099

„Проксима–3” ООД

010025

093

47.

Процент на
отчисление
1,0
4,0
1.9
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.
2.50. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2248/26.09.2013 г./,/вх. № И2248/30.08.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2248, 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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр.
Русе, 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. Борово, област Русе, ул. „Патриарх Евтимий” № 2.

Стр.111
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за
увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Борово, област Русе, ул.
„Патриарх Евтимий” № 2.
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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД, 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

1.
2.
3.

BGJP 20.11, 1.01
King Games, тип Multi Net 2

„Казино Технологии” АД
„Глобекс-99” ООД

Gauya Quest Jackpot

„ДЖИ.ПИ.ЕЛ“ ЕООД

Идентификационен
номер

Удостоверение за
одобрен тип ДП

Процент на
отчисление

JP 070615-011
007-04093
00JM5066

003
028
098

1.0
1.0
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.
2.51. „МЕРИКАН-2000”ЕООД, гр. Русе /изх. № П-2249/26.09.2013 г./,/вх. № И2249/30.08.13г./
На 30.08.2013 г. с вх. № И-2249, 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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр.
Русе, 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. Ветово, област Русе, ул. “Велико Търново” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИКАН-2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Раковска” № 9,

Стр.112
ет. 4, ЕИК: 117111278, представлявано от Мария Стефкова Иванова – управител, за
увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ветово, област Русе,
ул. “Велико Търново” № 15.
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 „МЕРИКАН-2000” ЕООД, гр. Русе,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.52. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ”ООД, гр. Гълъбово /изх. № П-2262/26.09.2013 г./,/вх. №
И-2262/02.09.13г./
На 02.09.2013 г. с вх. № И-2262, 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 „НЮ ГЕИМ
АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, 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. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги
Димитров” № 15 Г.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ 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 „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. Гълъбово, ул. „Стефан Стамболов” № 3 А, ЕИК: 123734424,
представлявано от Цветан Драгнев Павлов - управител и Валентина Николаева Колева управител, заедно и поотделно, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 15 Г.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 24 /двадесет и
четири/ броя игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр.
Гълъбово, 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.

Стр.113
2.53. „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ”ООД, гр. Гълъбово /изх. № П-2263/26.09.2013
г./,/вх. № И-2263/02.09.13г./
На 02.09.2013 г. с вх. № И-2263, 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 „НЮ ГЕИМ
АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за 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. Симеоновград, ул. „Цар Освободител” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, ул.
„Стефан Стамболов” № 3 А, ЕИК: 123734424, представлявано от Цветан Драгнев Павлов управител и Валентина Николаева Колева - управител, заедно и поотделно, за увеличение с 1
/един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Симеоновград, ул. „Цар Освободител”
№ 1.
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 „НЮ ГЕИМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр.
Гълъбово, 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.
2.54. „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД”ЕООД, гр. Кърджали /изх. № П-2279/26.09.2013
г./,/вх. № И-2279/03.09.13г./
На 03.09.2013 г. с вх. № И-2279, 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 „ БИ ЕНД ВИ
ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ЕООД, гр. Кърджали, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомати, и
утвърждаване на промени в Задължителни правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Кърджали, област Кърджали, бул.“България“ №61, бл.5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено
Удостоверение за издаден лиценз на „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа” бл.24, ет.4,ап.4, ЕИК: 108691396,
представлявано от Валери Младенов Чаушев - управител, изразяващи се в подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България“№ 61,бл.5.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 21 /двадесет и един/
броя игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БИ ЕНД ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНД”
ЕООД, гр. Кърджали, 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.
2.55. „БРИЗ-Л”ЕООД, гр. София /изх. № П-2304/26.09.2013 г./,/вх. № И-2304/05.09.13г./
На 05.09.2013 г. с вх. № И-2304, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-Л” ЕООД, гр.
София, за увеличение с 20 /двадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРИЗ-Л” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Витоша”, ж.к.
„Бояна”, ул. „Беловодски път” № 89А, ЕИК: 131502767, представлявано от Деница Тодорова
Велева - управител, за увеличение с 20 /двадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 115.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 42 /четиридесет и
два/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-Л” 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

48.
BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии” АД
49.
BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии” АД
50.
Classic BlendJackpot System (CBJS)
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД
51. Classic Blend Jackpot System (CBJS) „Евро Геймс Технолоджи” ООД
52. EGT Progressive Jackpot тип VGJP1 „Евро Геймс Технолоджи“ ООД
53.
BGJP 60-04, Fusion
„Казино Технологии” АД

Идентификационен
номер
JP 061208-045
JP 080328-115
CBJS 03686
CBJS 05274
05417
JP 080328-114

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
022
022
011
052

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
4.5
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Mystery Classic Jackpot System MCJS54.
900

„Проксима-3“ ООД

160040

074

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.
2.56. „БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-2337/26.09.2013 г./,/вх. № И2337/10.09.13г./
На 10.09.2013 г. с вх. № И-2337, 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 „БУЛ ТОП” ООД, гр.
Несебър за намаление със 7 /седем/ броя на игралните автомати, с 8 /осем/ броя на игралните
места и утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан
Крум” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ 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 „БУЛ ТОП” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Несебър, община Несебър, ул. „Хан Крум” №11, ЕИК: 102669044, представлявано от
Георги Йорданов Йорданов – управител и Пейко Димитров Янков - управител, заедно и
поотделно, изразяващи се в намаление 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. Несебър, община Несебър, ул. „Хан Крум” №11.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 24 /двадесет и
четири/ броя игрални автомата с 27 /двадесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Бул Топ” ООД, гр. Несебър,
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.
2.57. „БУЛ ТОП”ООД, гр. Несебър /изх. № П-2338/26.09.2013 г./,/вх. № И2338/10.09.13г./
На 10.09.2013 г. с вх. № И-2338, 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 „БУЛ ТОП” ООД, гр.
Несебър за намаление с 9 /девет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места и
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утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: община Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад”,
УПИ І-213,226 от кв. 5702.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БУЛ ТОП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, община Несебър, ул.
„Хан Крум” №11, ЕИК: 102669044, представлявано от Георги Йорданов Йорданов –
управител и Пейко Димитров Янков - управител, заедно и поотделно, изразяващи се в
намаление 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: община Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“, УПИ І-213, 226 от кв.5702.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 22 /двадесет и два/
броя игрални автомата с 27 /двадесет и седем/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „Бул Топ” ООД, гр. Несебър,
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.
2.58. „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж /изх. № П-2369/26.09.2013 г./,/вх. № И2369/12.09.13г./
На 12.09.2013 г. с вх. № И-2369, 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 3 /три/ броя, 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. Стара Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А,
№ 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в 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 -
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управител, за подмяна на 3 /три/ и увеличение с 10 /десет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62А, № 19.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 30 /тридесет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр.
Мъглиж, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 60-04, Fusion
EGT Progressive Jackpot, VGJP1
Vega Jackpot System, EGT- JS 22
Gauya Quest Jackpot

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

JP 070801-057
JP 070801-058
JP071024-107
05032
85956
00JM5147

Уд-ние за
одобрен тип
ДП
003
003
052
011
099
098

Процент
на
отчисл.
1,0
1,0
4,5
1,5
1,5
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.
2.59. „БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София /изх. № П-2370/26.09.2013 г./,/вх. № И2370/12.09.13г./
На 12.09.2013 г. с вх. № И-2370, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ”
ЕООД, гр. София, за увеличение с 22 /двадесет и два/ броя игрални автомата с 27 /двадесет и
седем/ 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
„Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в 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 увеличение с 22 /двадесет и два/ броя игрални автомата с 27 /двадесет
и седем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Арсеналски” № 15.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 42 /четиридесет и
два/ броя игрални автомата с 50 /петдесет/ броя игрални места.
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ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр.
София, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.60. „АНДИВА”ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № П-2371/26.09.2013 г./,/вх. № И2371/13.09.13г./
На 13.09.2013 г. с вх. № И-2371, 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 „АНДИВА” ООД, гр.
Горна Оряховица, 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. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. „Ангел
Кънчев” № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АНДИВА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 4, ЕИК: 104687112, представлявано заедно и поотделно
от Димитър Василев Стоев и Анастас Димитров Начев – управители, за увеличение с 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, ул. „Ангел Кънчев” № 47.
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 „АНДИВА” ООД, гр. Горна
Оряховица, Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за
формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

BGJP 20-11, 1.01
EGT Progressive Jackpot, VGJP 1
KING GAMES, Multi Net 2
Vega Jackpot System тип EGT - JS22
BGJP 60-04, Fusion
Gauya Quest Jackpot

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

JP 080527-030
12086
007–04103
88535
JP 130116-023
00JM5114

"ДЖИ.ПИ.ЕЛ" ЕООД

Уд-ние
за одобрен тип
ДП
003
011
028
099
052
098

Процент на
отчисление
1.0
1.6
1,33
1.0
2.0
4.0

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

Стр.119
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.61. „МОТ 70”ЕООД, гр. Бургас /изх. № П-2415/26.09.2013 г./,/вх. № И-2415/17.09.13г./
На 17.09.2013 г. с вх. № И-2415, 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 „МОТ - 70” ЕООД,
гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, утвърждаване на Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и
утвърждаване на Общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху
хазартните игри и игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Средец, област Бургас, пл.
„България” №2, кв. 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МОТ - 70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл.13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат, утвърждаване на Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати и утвърждаване на Общи
задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване в игрална зала с адрес: гр. Средец, област Бургас, пл. „България” №2,
кв. 47.
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 „МОТ - 70” ЕООД, гр. Бургас,
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
ІІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МОТ - 70” ЕООД, гр. Бургас, Общи
задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.62. „НАЦИОНАЛ ГРУП”ООД, гр. София /изх. № П-2459/26.09.2013 г./,/вх. № И2459/19.09.13г./
На 19.09.2013 г. с вх. № И-2459, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 3 и т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛ ГРУП”
ООД, гр. София, за подмяна на 17 /седемнадесет/ с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места

Стр.120
със 17 /седемнадесет/ с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места, намаление 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. Пловдив, ул.
„Иван Вазов” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. Михаил Тенев № 6, ет. 2, ЕИК: 816114846, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител, за подмяна на 17 /седемнадесет/ с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места със
17 /седемнадесет/ с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места и намаление с 8 /осем/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 65 /шестдесет и пет/
броя игрални автомата с 72 /седемдесет и два/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛ ГРУП” 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

55.
56.
57.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
Atronic Progressive Link Oxygen,
CASH FEVER
Cat 4 Cash тип EGT-JS31
United Mystery Jackpot System тип
EGT JS23

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

JP 070629-021
JP 090121-101
CBJS 70004

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
022

Atronic International GmbH

3000004829

084

4.6

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

83721

095

5.0

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

85665

103

1.7

58.
59.
60.

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.7

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането
са изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.63. „КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София /изх. № П-2478/26.09.2013 г./,/вх. № И2478/20.09.13г./
На 20.09.2013 г. с вх. № И-2478, 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 „КАЗИНО ПЕРЛА”
ООД, гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ с 19 /деветнадесет/ броя игрални места с 12
/дванадесет/ с 19 /деветнадесет/ броя игрални места, 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. Русе, ул. „Борисова” № 44Б.

Стр.121
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”,
ул. „Михаил Тенев” № 6, ет. 2, ЕИК: 175382586, представлявано от Данаил Христов Илиев –
управител и Борислав Душков Михайлов - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 12
/дванадесет/ с 19 /деветнадесет/ броя игрални места с 12 /дванадесет/ с 19 /деветнадесет/
броя игрални места, намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ул. „Борисова” № 44Б.
След промените в игралната зала ще бъдат експлоатирани 54 /петдесет и
четири/ броя игрални автомата със 61 /шестдесет и един/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ПЕРЛА” 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

61.
62.
63.
64.

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
CAT 4 CASH тип EGT-JS31
United Mystery Jackpot System тип
EGT-JS23
BGJP 60-04, Fusion

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

JP 080731-112
JP 080731-113
CBJS 73110
84108

Удостоверение
за одобрен тип
ДП
003
003
022
095

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

85677

103

1.7

„Казино Технологии” АД

JP 130425-101

052

2.0

65.
66.

Процент на
отчисление
1.0
1.0
1.7
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.
2.64. „ТИЙ ДЖИ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2494/26.09.2013 г./,/вх. № И2494/23.09.13г./
На 23.09.2013 г. с вх. № И-2494, 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 „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр.
Пловдив, за намаление със 70 /седемдесет/ броя местата на игрален автомат за игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 96.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 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.122
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТИЙ ДЖИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул.
„Иван Вазов” № 96, ЕИК: 115602191, представлявано от Добромир Георгиев Иванов –
управител, за намаление със 70 /седемдесет/ броя местата на игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 96.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет/ броя
игрални автомата с 30 /тридесет/ 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.
2.65. „ТОТАЛ ПАРТНЪРС”ЕООД, гр. Враца /изх. № П-2517/26.09.2013 г./,/вх. № И2517/24.09.13г./
На 24.09.2013 г. с вх. № И-2517, 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 „ ТОТАЛ ПАРТНЪРС”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. гр. Смолян, бул. „България”, №. 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 Закона за хазарта и Наредбата за
документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на
разрешения за извършване на промени в тях. Внесена е дължимата държавна такса поради
което и на основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „
ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул.
„Г.С.Раковски” № 41, ет.3, ЕИК: 106629150, представлявано от Емилианна Николаева
Любенова – управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България”, №. 51.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 19 /деветнадесет/
броя игрални автомата с 24 /двадесет и четири/ броя игрални места.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, гр.
Враца, 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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2.66. „ЕСОЕСБГ”ЕООД, гр. Пловдив /изх. № П-2549/26.09.2013 г./,/вх. № И2549/26.09.13г./
На 26.09.2013 г. с вх. № И-2549, 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 „„ЕСОЕСБГ” ЕООД,
гр. Пловдив, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места за
игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, х-л „Диамант”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 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 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕСОЕСБГ” ЕООД 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 намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални
места в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, х-л
„Диамант”.
След промените в игралната зала ще бъдат в експлоатация 21 /двадесет и един/
броя игрални автомата с 28 /двадесет и осем/ 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.
3. За тото и лото игри:
3.1.ДП„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София /изх. № П-2206/26.09.2013
г./,/вх. № И-2206/23.08.13г./
На 23.08.2013 г. с вх. № И-2206, 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 2 /два/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 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 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ 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, за промяна в броя и адресите на
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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. Кривина, Софийска област, ул. „Демокрация“ № 2;
2. гр. Русе, бул. „Липник“ № 121 Д МОЛ – Русе.
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 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 моментна лотарийна игра:
1.1.„НЮ ГЕЙМС”ООД, гр. София /изх. № П-2215/26.09.2013 г./,/вх. № И-2215/26.08.13г./
На 26.08.2013 г. с вх. № И-2215, 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 „НЮ ГЕЙМС” ООД, гр.
София, за утвърждаване на Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, чл. 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 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. 11 от ЗХ председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат писменото искане и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ЕИК:
201090102, представлявано от Калин Георгиев Попов – управител, Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”.
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/

