РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-7503
Гр. София, 04.08.2015 г.
Днес, 4 август 2015 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) с
участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Ивелина Николова,
г-жа Маргарита Контантинова Златанова и г-н Явор Колев – членове.
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. № 872-31.07.2015г./
Раздел втори. Преустановяване на нарушение посредством интернет страници, чрез
които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за
хазарта /изх. № 876/03.08.2015 г./
Раздел трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации на
игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕВРО-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Благоевград /изх. № 000030-7366-31.07.2015/ /вх. № 0000307198-27.07.2015/
1.2."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-7367-31.07.2015/ /вх. № 0000307180-24.07.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7411-03.08.2015/ /вх. № 0000307179-24.07.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-7374-31.07.2015/ /вх. №
000030-6989-22.07.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."И БИ & СИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7360-31.07.2015/ /вх. № 000030-535511.06.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7371-31.07.2015/ /вх. № 000030-7037-23.07.2015/
1.2."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 000030-736831.07.2015/ /вх. № 000030-7038-23.07.2015/
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1.3."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-7358-31.07.2015/ /вх. №
000030-6988-22.07.2015/
1.4."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-7357-31.07.2015/ /вх. №
000030-7265-28.07.2015/
1.5."ЛОТОС-93" ООД, гр. Стамболийски /изх. № 000030-7376-31.07.2015/ /вх. № 0000307039-23.07.2015/
1.6."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-7369-31.07.2015/ /вх. № 000030-718124.07.2015/
1.7."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7364-31.07.2015/ /вх. № 000030-730729.07.2015/
1.8."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7363-31.07.2015/ /вх. № 000030-730629.07.2015/
1.9."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7362-31.07.2015/ /вх. № 000030-703623.07.2015/
1.10."АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7361-31.07.2015/ /вх. № 0000306996-22.07.2015/
1.11"КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-7384-31.07.2015/ /вх. № 000030-722127.07.2015/
1.12."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-740603.08.2015/ /вх. № 000030-7199-27.07.2015/
1.13."ШИРУФА 2" ООД, гр. София /изх. № 000030-7408-03.08.2015/ /вх. № 000030-725227.07.2015/
1.14."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7410-03.08.2015/ /вх. № 0000307324-30.07.2015/
1.15."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7409-03.08.2015/ /вх. № 0000307328-30.07.2015/
1.16."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7407-03.08.2015/ /вх. № 0000307329-30.07.2015/
1.17."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7413-03.08.2015/ /вх. № 0000307322-30.07.2015/
2. За тото и лото игри:
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-737331.07.2015/ /вх. № 000030-7255-28.07.2015/
2.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-741703.08.2015/ /вх. № 000030-7395-03.08.2015/
2.3."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7405-03.08.2015/ /вх. № 000030-718524.07.2015/
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-737731.07.2015/ /вх. № 000030-7254-28.07.2015/
3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-741803.08.2015/ /вх. № 000030-7396-03.08.2015/
3.3."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7365-31.07.2015/ /вх. № 000030-699522.07.2015/
3.4."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7355-31.07.2015/ /вх. № 000030-729128.07.2015/
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7404-03.08.2015/ /вх. № 000030-718424.07.2015/
4. За залагания върху случайни събития:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7403-03.08.2015/ /вх. № 000030-718324.07.2015/
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Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7412-03.08.2015/ /вх. № 000030-732330.07.2015/
1.2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7414-03.08.2015/ /вх. № 000030-731430.07.2015/
1.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7415-03.08.2015/ /вх. № 000030-731530.07.2015/
Раздел девети. Докладни записки:
1.1. Докладна записка.
Раздел десети. 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. № 87231.07.2015г./
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 и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
http://eubg.safe-communication.com/
https://www.quasargaming.com/
http://www.euromania.com/
https://www.crazyvegas.com/
https://www.tivolicasino.com/
https://www.optibet.com/
http://www.freespinscasino.com/
http://www.nobonuscasino.com/
https://www.karamba.com/
http://www.allirishcasino.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. 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., посл. изм. и доп., бр. 105 от 2014 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри 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.
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.
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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.
Предвид гореизложеното и на основание 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://eubg.safe-communication.com/
2. https://www.quasargaming.com/
3. http://www.euromania.com/
4. https://www.crazyvegas.com/
5. https://www.tivolicasino.com/
6. https://www.optibet.com/
7. http://www.freespinscasino.com/
8. http://www.nobonuscasino.com/
9. https://www.karamba.com/
10. http://www.allirishcasino.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 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. Преустановяване на нарушение посредством интернет страници, чрез
които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за
хазарта /изх. № 876/03.08.2015 г./
С оглед компетентността си за вземане на решения, с които се определят интернет
страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по
Закона за хазарта (ЗХ) и на решения за преустановяване на нарушенията ДКХ извърши
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проверка на интернет страници и техни поддомейни, включени в списъка „Списък на
интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили
лиценз по Закона за хазарта”.
В три дневния срок определен в чл. 22, ал. 4 от ЗХ от публикуването на интернет
страница http://www.locopanda.com/ на страницата на ДКХ (Решение № 835/23.07.2015 г.),
достъпа до нея от територията на Република България е преустановен и не се предоставя
възможност за участие в хазартни игри чрез нея. След въвеждане на интернет страницата
http://www.locopanda.com/ в адресната лента на интернет браузъра се представя съобщение, че
няма достъп до уебсайта, защото уебсайтът не отговаря дълго време на подадената от
интернет браузъра заявка. Промяната е извършена преди подаване на искане от ДКХ до
председателя на Софийския районен съд.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 и ал. 4 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Обновява и актуализира 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 от списъка, поради това, че е преустановено нарушението
и е изпълнена разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от ЗХ, по отношение на:
http://www.locopanda.com/.
ІІ. 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 трети. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове и модификации
на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7356-31.07.2015 г./,/вх.
№ 000030-6990-22.07.2015 г./
На 22.07.2015 г. с вх. № 000030-6990, е подадено писмено заявление от „Ново Инвест
България” ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване 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.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
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 представения от „Ново Инвест България” ЕООД със седалище и
адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район Овча купел,
бул. „Цар Борис III” No 136, ет. 12, ЕИК: 175309766, представлявано заедно от Вернер
Клайн и Томаш Мачий Петриковски - управители, 1 /един/ брой тип игрално
оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
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№ по
ред
1.

Наименование

IMPERA LINE V6.0700 Build 4306

Тип

FV 600 F2/FV 833 F2 (2)/FV 833 F2 (3)/FV 835 F2/FA 880
F2 C01
ИА-2517 от 13.07.2015 г.
Austrian Gaming Industries GmbH/
№ И-1638/17.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„Ново Инвест България” ЕООД /
№ И-64/01.04.2013 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Гласували - 5
За - 5

550321 за FV 835 F2;
2015 г.
Видео слот:
1. ALWAYS GEMS;
2. BLAZING FRUITS pro 20;
3. BLAZING FRUITS pro 40;
4. BOOK OF RA;
5. BOOK OF RA deluxe;
6. BOOK OF RA deluxe 6;
7. GOLD SPELL;
8. DIAMOND WHEEL;
9. DOLPHIN’S PEARL DELUXE;
10. FAUST;
11. FRUIT BLAST;
12. FRUIT SENSATION;
13. FRUITS’ n ROYALS;
14. GLAMOUR STAR;
15. GLAMOUR WORLD;
16. GOLDEN ARK;
17. GOLDEN EMPIRE;
18. GOLDEN HORUS;
19. HOT CHANCE;
20. LIBERTY REELS;
21. LORD OF THE OCEAN;
22. LUCKY LADY’S CHARM deluxe;
23. MAGIC 27;
24. MAGIC 81;
25. MEGA JOKER;
26. PHARAOH’S GOLD II DELUXE;
27. PLENTY OF FRUITS 20 HOT;
28. ROARING FORTIES;
29. SIZZLING 6;
30. SIZZLING GEMS;
31. SIZZLING HOT deluxe;
32. SIZZLING HOT PRO 5;
33. SIZZLING HOT PRO 10;
34. ULTRA GEMS;
35. SKY ROULETTE.
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Против - няма.
2.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7370-31.07.2015
г./,/вх. № 000030-7241-27.07.2015 г./
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7241, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване 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.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
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 представения от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

Наименование

LADY’S CARDS

Тип, версия
Протокол от изпитване №

EGT-JS31
ДП-124 от 14.07.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител / номер на
удостоверение
1.

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство

107240
2015

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7372-31.07.2015
г./,/вх. № 000030-7242-27.07.2015 г./
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7242, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване 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).

Стр. 8
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.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
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 представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
1.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

CLASSIC PREMIER MULTI-3
EGT-VS2-4
ИА-2271.3 от 21.07.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
94189
2014
видеорийл 36 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. MAJESTIC FOREST;
4. CORAL ISLAND;
5. FORTUNE SPELLS;
6. VERSAILLES GOLD P-Series;
7. AMAZING AMAZONIA;
8. RISE OF RA P-Series;
9. OCEAN RUSH P-Series;
10. 20 SUPER HOT P-Series;
11. KANGAROO LAND;
12. RICH WORLD P-Series;
13. RAINBOW QUEEN;
14. EGYPT SKY;
15. 40 SUPER HOT P-Series;
16. VENEZIA D’ORO;
17. ULTIMATE HOT P-Series;
18. LUCKY HOT P-Series;
19. EXTREMELY HOT P-Series;
20. 5 DAZZLING HOT P-Series;
21. FRUITS KINGDOM P-Series;
22. EXTRA STARS P-Series;
23. OLIMPUS GLORY P-Series;
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24. OIL COMPANY II P-Series;
25. FLAMING HOT P-Series;
26. 50 HORSES P-Series;
27. FUJIYAMA P-Series;
28. WALL STREET BOY;
29. DRAGOON REELS P-Series;
30. BLUE HEART P-Series;
31. AGE OF TROY P-Series;
32. CATS ROYAL P-Series;
33. ROYAL SECRETS;
34. WICHES’ CHARM;
35. FOREST TALE;
36. SECRETS OF ALCHEMY;
Видео покер 3 игри:
37. JACK OR BETTER;
38. JOKER POKER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7375-31.07.2015
г./,/вх. № 000030-7243-27.07.2015 г./
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7243, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване 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.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
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 представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
1.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение

VEGA PREMIER MULTI-3
EGT-VS3-4
ИА-2272.3 от 21.07.2015 г.,
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
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Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
93676
2014
Видеорийл 36 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. MAJESTIC FOREST;
4. CORAL ISLAND;
5. FORTUNE SPELLS;
6. VERSAILLES GOLD P-Series;
7. AMAZING AMAZONIA;
8. RISE OF RA P-Series;
9. OCEAN RUSH P-Series;
10. 20 SUPER HOT P-Series;
11. ; KANGAROO LAND
12. RICH WORLD P-Series;
13. RAINBOW QUEEN;
14. EGYPT SKY;
15. 40 SUPER HOT P-Series;
16. VENEZIA D’ORO;
17. ULTIMATE HOT P-Series;
18. LUCKY HOT P-Series;
19. EXTREMELY HOT P-Series;
20. 5 DAZZLING HOT P-Series;
21. FRUITS KINGDOM P-Series;
22. EXTRA STARS P-Series;
23. OLIMPUS GLORY P-Series;
24. OIL COMPANY II P-Series;
25. FLAMING HOT P-Series;
26. 50 HORSES P-Series;
27. FUJIYAMA P-Series;
28. WALL STREET BOY;
29. DRAGOON REELS P-Series;
30. BLUE HEART P-Series;
31. AGE OF TROY P-Series;
32. CATS ROYAL P-Series;
33. ROYAL SECRETS;
34. WICHES’ CHARM;
35. FOREST TALE;
36. SECRETS OF ALCHEMY;
Видео покер 3 игри:
37. JACK OR BETTER;
38. JOKER POKER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER.
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5.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7378-31.07.2015
г./,/вх. № 000030-7244-27.07.2015 г./
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7244, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване 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.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
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 представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
1.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

CLASSIC PREMIER MULTI-4
EGT-VS2-4
ИА-2295.4 от 15.07.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
84055
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;
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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 1 игрa:
43. EUROPEAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
44. KENO UNIVERSE.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
6.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7379-31.07.2015
г./,/вх. № 000030-7245-27.07.2015 г./
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7245, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване 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.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
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
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РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
1.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

PREMIER MULTI-3
EGT-VS5-4/EGT-VS6-4/EGT-VS8/EGT-VS9
ИА-2446.1 от 21.07.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS5-4-87258/ EGT-VS6-4-86799 / EGT-VS886106/ EGT-VS9 - 95417
2013/2014 г.
Видео слот 36 игри:
1. ZODIAC WHEEL;
2. BURNING HOT P-Series;
3. MAJESTIC FOREST;
4. CORAL ISLAND;
5. FORTUNE SPELLS;
6. VERSAILLES GOLD P-Series;
7. AMAZING AMAZONIA;
8. RISE OF RA P-Series;
9. OCEAN RUSH P-Series;
10. 20 SUPER HOT P-Series;
11. KANGAROO LAND;
12. RICH WORLD P-Series;
13. RAINBOW QUEEN;
14. EGYPT SKY;
15. 40 SUPER HOT P-Series;
16. VENEZIA D’ORO;
17. ULTIMATE HOT P-Series;
18. LUCKY HOT P-Series;
19. EXTREMELY HOT P-Series;
20. 5 DAZZLING HOT P-Series;
21. FRUITS KINGDOM P-Series;
22. EXTRA STARS P-Series;
23. OLIMPUS GLORY P-Series;
24. OIL COMPANY II P-Series;
25. FLAMING HOT P-Series;
26. 50 HORSES P-Series;
27. FUJIYAMA P-Series;
28. WALL STREET BOY;
29. DRAGON REELS P-Series;
30. BLUE HEART P-Series;
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31. AGE OF TROY P-Series;
32. CATS ROYAL P-Series;
33. ROYAL SECRETS;
34. WICHES’ CHARM;
35. FOREST TALE;
36. SECRETS OF ALCHEMY;
Видео покер 3 игри:
37. JACK OR BETTER;
38. JOKER POKER;
39. 4 OF A KIND BONUS POKER;
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
7.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7380-31.07.2015
г./,/вх. № 000030-7246-27.07.2015 г./
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7246, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване 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.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
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 представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
1.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство

PREMIER MULTI-5
EGT-VS5-4/EGT-VS6-4/EGT-VS8/EGT-VS9
ИА-2448.1 от 16.07.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS5-4-87258/ EGT-VS6-4-86799 / EGT-VS886106/ EGT-VS9 - 95417
2013/2014 г.
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Вид на играта

Видео слот:
1. BURNING HOT P-Series;
2. DISE & ROLL;
3. CREAT EMPIRE;
4. WICHES’ CHARM;
5. LUCKY & WILD;
6. 20 DIAMONDS;
7. LIKE A DIAMOND;
8. PENGUIN STYLE;
9. DARK QUEEN;
10. THE SECRETS OF LONDON;
11. AMAZONS’ BATTLE;
12. EGYPT SKY;
13. ZODIAC WHEEL;
14. THE WHITE WOLF P-Series;
15. RISE OF RA P-Series;
16. GOLD DUST;
17. HOT & CASH;
18. FROG STORY;
19. GAME OF LUCK;
20. SECRETS OF ALCHEMY;
21. GENIUS OF LEONARDO;
22. More LUKY & WILD;
23. More DISE & ROLL;
24. WALL STREET BOY;
25. 5 DAZZLING HOT P-Series;
26. FORTUNE SPELLS;
27. VERSAILLES GOLD P-Series;
28. 20 SUPER HOT P-Series;
29. IMPERIAL WARS;
30. CIRCUS BRILLIANT;
31. HALLOWEEN;
32. FOREST BAND;
33. RAINBOW QUEEN;
34. 40 SUPER HOT P-Series;
35. BLUE HEART P-Series;
36. SUPREME HOT;
37. SHINING CROWN;
38. MAJESTIC FOREST;
39. SWEET CHEESE;
40. FLAMING HOT P-Series;
41. OIL COMPANY II P-Series;
42. VENEZIA D’ORO;
43. KENO UNIVERSE.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
8.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7381-31.07.2015
г./,/вх. № 000030-7247-27.07.2015 г./
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7247, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
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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.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
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 представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
1.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

CLASSIC PREMIER MULTI-5
EGT-VS2-4
ИА-2401.1 от 17.06.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
84055
2013
Видео слот:
1. BURNING HOT P-Series;
2. DISE & ROLL;
3. CREAT EMPIRE;
4. WICHES’ CHARM;
5. LUCKY & WILD;
6. 20 DIAMONDS;
7. LIKE A DIAMOND;
8. PENGUIN STYLE;
9. DARK QUEEN;
10. THE SECRETS OF LONDON;
11. AMAZONS’ BATTLE;
12. EGYPT SKY;
13. ZODIAC WHEEL;
14. THE WHITE WOLF P-Series;
15. RISE OF RA P-Series;
16. GOLD DUST;
17. HOT & CASH;
18. FROG STORY;
19. GAME OF LUCK;
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20. SECRETS OF ALCHEMY;
21. GENIUS OF LEONARDO;
22. More LUKY & WILD;
23. More DISE & ROLL;
24. WALL STREET BOY;
25. 5 DAZZLING HOT P-Series;
26. FORTUNE SPELLS;
27. VERSAILLES GOLD P-Series;
28. 20 SUPER HOT P-Series;
29. IMPERIAL WARS;
30. CIRCUS BRILLIANT;
31. HALLOWEEN;
32. FOREST BAND;
33. RAINBOW QUEEN;
34. 40 SUPER HOT P-Series;
35. BLUE HEART P-Series;
36. SUPREME HOT;
37. SHINING CROWN;
38. MAJESTIC FOREST;
39. SWEET CHEESE;
40. FLAMING HOT P-Series;
41. OIL COMPANY II P-Series;
42. VENEZIA D’ORO;
43. KENO UNIVERSE.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
9.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7419-03.08.2015
г./,/вх. № 000030-7248-27.07.2015 г./
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7248, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване 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.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
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 представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
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1.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта:

PREMIER MULTI-4
EGT-VS5-4/EGT-VS6-4/EGT-VS8/EGT-VS9
ИА-2445.1 от 15.07.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS5-4 – 87258/EGT-VS6-4 – 86799/EGT-VS8 –
86106/EGT-VS9 - 95417
2013
Видео слот 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:
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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 1 игра:
43. EUROPEAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
1. KENO UNIVERSE.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
10.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7382-31.07.2015
г./,/вх. № 000030-7249-27.07.2015 г./
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7249, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване 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.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
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 представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
1.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство

VEGA PREMIER MULTI-5
EGT-VS3-4
ИА-2402.1 от 17.07.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
87257
2013
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Вид на играта

Видео слот:
1. BURNING HOT P-Series;
2. DISE & ROLL;
3. CREAT EMPIRE;
4. WICHES’ CHARM;
5. LUCKY & WILD;
6. 20 DIAMONDS;
7. LIKE A DIAMOND;
8. PENGUIN STYLE;
9. DARK QUEEN;
10. THE SECRETS OF LONDON;
11. AMAZONS’ BATTLE;
12. EGYPT SKY;
13. ZODIAC WHEEL;
14. THE WHITE WOLF P-Series;
15. RISE OF RA P-Series;
16. GOLD DUST;
17. HOT & CASH;
18. FROG STORY;
19. GAME OF LUCK;
20. SECRETS OF ALCHEMY;
21. GENIUS OF LEONARDO;
22. More LUKY & WILD;
23. More DISE & ROLL;
24. WALL STREET BOY;
25. 5 DAZZLING HOT P-Series;
26. FORTUNE SPELLS;
27. VERSAILLES GOLD P-Series;
28. 20 SUPER HOT P-Series;
29. IMPERIAL WARS;
30. CIRCUS BRILLIANT;
31. HALLOWEEN;
32. FOREST BAND;
33. RAINBOW QUEEN;
34. 40 SUPER HOT P-Series;
35. BLUE HEART P-Series;
36. SUPREME HOT;
37. SHINING CROWN;
38. MAJESTIC FOREST;
39. SWEET CHEESE;
40. FLAMING HOT P-Series;
41. OIL COMPANY II P-Series;
42. VENEZIA D’ORO;
43. KENO UNIVERSE.

Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
11.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-7383-31.07.2015
г./,/вх. № 000030-7250-27.07.2015 г./
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7250, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22,
ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
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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.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
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 представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район р-н Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4,
ЕИК: 130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
1.

Наименование
Тип
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта:

VEGA PREMIER MULTI-4
EGT-VS3-4
ИА-2296.4 от 15.07.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
87257
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;

Стр. 22
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 1 игра:
43. EUROPEAN ROULETTE;
Електронно виртуално Кено 1 игра:
44. KENO UNIVERSE.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства,
вписани в издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕВРО-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Благоевград /изх. № 000030-7366-31.07.2015/ /вх. №
000030-7198-27.07.2015/
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7198, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО-ГЕЙМС” ЕООД,
гр. Благоевград, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕВРОГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко”
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№ 1, ЕИК: 130934375, представлявано от Теменужка Кънчева Иванова – управител, за
промяна на управителя и промяна на дружеството от ООД в ЕООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ЕВРО-ГЕЙМС”
ЕООД, гр. Благоевград, по реда на чл. 37, ал. 4 от ЗХ.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ОКЕАН ГЕЙМС" ЕООД, гр. Аксаково /изх. № 000030-7367-31.07.2015/ /вх. №
000030-7180-24.07.2015/
На 24.07.2015 г. с вх. № 000030-7180, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ОКЕАН ГЕЙМС ” ЕООД, за
промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадени лицензи на
„ОКЕАН ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, област Варна,
ул. „Батова” № 7, ЕИК: 103912143, представлявано от Славчо Иванов Асенов – управител за
промяна на дружеството от ООД в ЕООД.
II. Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ ОКЕАН
ГЕЙМС” ЕООД, гр. Аксаково, 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 пети. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ЕНТЕРТЕЙМАНТ" АД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7411-03.08.2015/ /вх. № 0000307179-24.07.2015/
На 24.07.2015 г. с вх. № 000030-7179, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД,
гр. Пловдив, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона
за хазарта за организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
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 10 /десет/ години на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен”,
ул. „Капитан Райчо” № 2, ЕИК: 121882577, представлявано от изпълнителните директори:
Хъдър Кая, Хасан Йозгюр Фидан и Бора Ефендиоглу от всеки двама от общо тримата
изпълнителни директори само заедно, за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”, с 10 /десет/ броя игрални маси, 142 /сто четиридесет и два/ броя игрални автомата
със 149 /сто четиридесет и девет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София /изх. № 000030-7374-31.07.2015/ /вх.
№ 000030-6989-22.07.2015/
На 22.07.2015 г. с вх. № 000030-6989, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по
чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 7.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 121425308, представлявано от Силвия Цветанова
Дончева и Руди Христов Баков – заедно, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 7, с 42 /четиридесет и два/
броя игрални автомата с 46 /четиридесет и шест/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."И БИ & СИ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7360-31.07.2015/ /вх. № 000030-535511.06.2015/
На 11.06.2015 г. с вх. № 000030-5355, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „И БИ & СИ” ООД, гр. София, за
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издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Осми Приморски Полк”
№ 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „И БИ & СИ” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 98, ЕИК: 203435771, представлявано
от Петко Валентинов Найденов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Приморски“,
ул. „Осми Приморски Полк” № 98.
II. Да бъдат утвърдени представените от „И БИ & СИ” ООД, гр. София, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. 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.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БЕФ" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7371-31.07.2015/ /вх. № 000030-703723.07.2015/
На 23.07.2015 г. с вх. № 000030-7037, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Изгрев“, бл. 112, партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в 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 -
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управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Изгрев“, бл. 112, партер.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЕФ” ООД, гр. Сливен, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ДЕНИ-ДЕНКА ВЕЛЕВА-СТЕЛА ВЕЛЕВА" ЕТ, гр. Стара Загора /изх. № 0000307368-31.07.2015/ /вх. № 000030-7038-23.07.2015/
На 23.07.2015 г. с вх. № 000030-7038, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА СТЕЛА ВЕЛЕВА“, гр. Стара Загора, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА ВЕЛЕВА” със седалище и адрес на управление:
гр. Стара Загора, ул. „Георги Бенев” № 17, ЕИК: 201132099, представляван от Стела Стоянова
Велева /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан Стамболов” № 42.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДЕНИ - ДЕНКА ВЕЛЕВА - СТЕЛА
ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.3."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-7358-31.07.2015/ /вх.
№ 000030-6988-22.07.2015/
На 22.07.2015 г. с вх. № 000030-6988, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ” със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 3 /три/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска” № 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.
1.4."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА- ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-7357-31.07.2015/ /вх.
№ 000030-7265-28.07.2015/
На 28.07.2015 г. с вх. № 000030-7265, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВАДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, пл. „Възраждане” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, пл. „Възраждане” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.5."ЛОТОС-93" ООД, гр. Стамболийски /изх. № 000030-7376-31.07.2015/ /вх. № 0000307039-23.07.2015/
На 23.07.2015 г. с вх. № 000030-7039, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС 93“ ООД,
гр. Стамболийски, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Търговска” № 72, парцел І-1321 от кв. 56.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЛОТОС
93” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Райко
Даскалов” № 75, ЕИК: 825199354, представлявано от Атанас Георгиев Средков – управител, и
Атанас Василев Шушутев – управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Търговска” № 72, парцел І-1321
от кв. 56.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.6."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-7369-31.07.2015/ /вх. № 000030-718124.07.2015/
На 24.07.2015 г. с вх. № 000030-7181, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ - М” ООД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Студентски град“, ул. „Проф. Д-р Иван Странски“ до бл. 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗМ” 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 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Студентски”, ул. „Проф. Д-р Иван Странски”, до бл. 58.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ – М” ООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.7."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7364-31.07.2015/ /вх. № 0000307307-29.07.2015/
На 29.07.2015 г. с вх. № № 000030-7307, в съответствие с чл. 32 и във връзка с
чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТЕМАКС КЛУБ” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Ломско шосе” № 61.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТЕМАКС
КЛУБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 831038892, представлявано от Веселин Благовестов Матеев - управител,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско
шосе” № 61.
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."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-7363-31.07.2015/ /вх. № 0000307306-29.07.2015/
На 29.07.2015 г. с вх. № № 000030-7306, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Оборище“ бул. „Янко Сакъзов“ № 76.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281, представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище“
бул. „Янко Сакъзов“ № 76.
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."ЛОТОС" ООД, гр. Сливен /изх. № 000030-7362-31.07.2015/ /вх. № 000030-703623.07.2015/
На 23.07.2015 г. с вх. № № 000030-7036, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги
Данчев”, атракционна площадка КВК.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЛОТОС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 1,
ап. 7, ЕИК: 119639333, представлявано от Руси Димитров Грънчев – управител и от Валя
Жечкова Колева - Желева - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, атракционна площадка КВК.
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."АТЛАС - ЕС КЕЙ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7361-31.07.2015/ /вх. №
000030-6996-22.07.2015/
На 22.07.2015 г. с вх. № № 000030-6996, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АТЛАС - ЕС КЕЙ” ЕООД,
гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов”
№ 8А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АТЛАС ЕС КЕЙ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Южен”, ул. „Кукуш”
№ 2, ет. 6, ап. 66, ЕИК: 200519399, представлявано от Стоян Георгиев Куков- управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 8А.
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."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-7384-31.07.2015/ /вх. № 000030-722127.07.2015/
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7221, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „К И К” ООД, гр. Монтана, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Враца,
ж.к. „Сениче”, УПИ II, кв. 158.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр. 31
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„К И К” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Св. Климент Охридски“
№ 5 А, ет. 5, офис 504, ЕИК: 111012058, представлявано заедно и поотделно от Юлиан
Иванов Младенов – управител и Красен Ангелов Кръстев – управител, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Сениче”, УПИ II, кв. 158.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „К И К” ООД, гр. Монтана, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.12."СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-740603.08.2015/ /вх. № 000030-7199-27.07.2015/
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7199, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. Стара Загора, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата със
7 /седем/ броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални
места и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 79.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора, ул. „Индустриална“, база Осана, ЕИК: 200464045, представлявано от Благовестка
Иванова Методиева – управител за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата със 7 /седем/
броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата със 7 /седем/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий” № 79.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД,
гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.13."ШИРУФА 2" ООД, гр. София /изх. № 000030-7408-03.08.2015/ /вх. № 000030-725227.07.2015/
На 27.07.2015 г. с вх. № 000030-7252, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШИРУФА 2” ООД, гр. София,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Триадица“, бул. „Витоша” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 32
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. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ШИРУФА 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
бул. „Витоша” № 146, вх. Б, ет. 6, ЕИК: 203292686, представлявано поотделно от Христо
Благоев Георгиев – управител и Цветан Огнянов Димитров - управител, за подмяна на 8
/осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Триадица“,
бул. „Витоша” № 133.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ШИРУФА 2” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.14."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7410-03.08.2015/ /вх. №
000030-7324-30.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № № 000030-7324, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Руски” № 16.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 16.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.15."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7409-03.08.2015/ /вх. №
000030-7328-30.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № № 000030-7328, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
ул. „Д-р Брънеков” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 33
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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.16."ДЕЛТА ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7407-03.08.2015/ /вх. №
000030-7329-30.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № № 000030-7329, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ДЕЛТА ТУРС 2002” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Чипровци” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
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 подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 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.
1.17."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7413-03.08.2015/ /вх. № 0000307322-30.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7322, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград,
област Хасково, бул. „Стефан Стамболов“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на

Стр. 34
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. ”Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна
на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, област Хасково,
бул. „Стефан Стамболов” № 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 тото и лото игри:
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-737331.07.2015/ /вх. № 000030-7255-28.07.2015/
На 28.07.2015 г. с вх. № 000030-7255, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя
тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение 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, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за откриване на тото
пунктове, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както
следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр.Червен бряг, област Плевен, ул. „Антим I“ № 4;
2. гр. Лозница, област Разград, ул. „Дружба“ № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
2.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-741703.08.2015/ /вх. № 000030-7395-03.08.2015/
На 03.08.2015 г. с вх. № 000030-7395, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 5 /пет/ броя
тото пункта.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение 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, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО
2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за тото игра „ ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Тетевен, област Ловеч, ул. „Янко Сакъзов“ № 51;
2. гр. Тетевен, област Ловеч, ул. „Иван Вазов“ № 67;
3. с. Гложене, област Ловеч, ул. „Йото Врачев“ № 50;
4. с. Ясеновец, област Разград, ул. „Дунав“ № 25;
5. с. Горни Богров, област София, ул. „3-ти март“.
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."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7405-03.08.2015/ /вх. № 000030-718524.07.2015/
На 24.07.2015 г. с вх. № 000030-7185, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в закриване на 5 /пет/ броя букмейкърски пункта и в откриване на
5 /пет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности:
„ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО
МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. к.к. Слънчев бряг, хотел „Полюси“ – коктейл бар;
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2. гр. София, ул. „Шейново“ № 13, вх. Б;
3. гр. Левски, област Плевен, ул. „Крум Попов“ № 2;
4. гр. Червен бряг, област Плевен, ул. „Княз Борис I“ № 13;
5. гр. Берковица, област Монтана, кв. „Заряница“ № 45.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 35-37;
2. с. Дреновец, област Видин, ул. "Георги Димитров" № 123;
3. с. Хърлец, област Враца, ул. „Цар Самуил“ № 19;
4. гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ № 5;
5. с. Искрец, област София-област, ул. „Христо Ботев“ № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-737731.07.2015/ /вх. № 000030-7254-28.07.2015/
На 28.07.2015 г. с вх. № 000030-7254, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 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 игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 2 /два/ броя тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение 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, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
І. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр.Червен бряг, област Плевен, ул. „Антим I“ № 4;
2. гр. Лозница, област Разград, ул. „Дружба“ № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
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3.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-741803.08.2015/ /вх. № 000030-7396-03.08.2015/
На 03.08.2015 г. с вх. № 000030-7396, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
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 игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване на 5 /пет/ броя тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение 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, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да открие
приемането на залози и изплащането на печалби за игра със залагания върху резултати от
спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктoве:
1. гр. Тетевен, област Ловеч, ул. „Янко Сакъзов“ № 51;
2. гр. Тетевен, област Ловеч, ул. „Иван Вазов“ № 67;
3. с. Гложене, област Ловеч, ул. „Йото Врачев“ № 50;
4. с. Ясеновец, област Разград, ул. „Дунав“ № 25;
5. с. Горни Богров, област София, ул. „3-ти март“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.3."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7365-31.07.2015/ /вх. № 0000306995-22.07.2015/
На 22.07.2015 г. с вх. № 000030-6995, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София,
за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой пункт и откриване на 3 /три/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, най-

Стр. 38
малко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следния пункт:
1. гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Цар Борис III“ № 34.
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Девня, община Девня, област Варна, ул. „Просвета“ №. 3 а;
2. гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов“ № 40;
3. гр. София, община „Слатина“, област София-град, ул. „Коста Лулчев“ № 52.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
3.4."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7355-31.07.2015/ /вх. № 0000307291-28.07.2015/
На 28.07.2015 г. с вх. № 000030-7291, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД,
гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания
с коне и кучета, изразяваща се в закриване на 2 /два/ броя и откриване на 3 /три/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко от двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следните пунктове:
1. гр. Беляне, област Плевен, ул. „България“ № 10;
2. гр. Батак, област Пазарджик, ул. „Априлци“ № 38;
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1 гр. Оряхово, област Враца, ул. „Иван Вазов“ № 70;
2. гр. София, община „Младост“, област София - град, бул. „Ал. Малинов“ № 51;
3. гр. Хасково, ул. „Пещера“ № 52.
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.
3.5."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7404-03.08.2015/ /вх. № 000030-718424.07.2015/
На 24.07.2015 г. с вх. № 000030-7184, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в закриване на 5 /пет/ броя букмейкърски пункта и в откриване на 5 /пет/ броя букмейкърски
пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. к.к. Слънчев бряг, хотел „Полюси“ – коктейл бар;
2. гр. София, ул. „Шейново“ № 13, вх. Б;
3. гр. Левски, област Плевен, ул. „Крум Попов“ № 2;
4. гр. Червен бряг, област Плевен, ул. „Княз Борис I“ № 13;
5. гр. Берковица, област Монтана, кв. „Заряница“ № 45.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 35-37;
2. с. Дреновец, област Видин, ул. "Георги Димитров" № 123;
3. с. Хърлец, област Враца, ул. „Цар Самуил“ № 19;
4. гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ № 5;
5. с. Искрец, област София-област, ул. „Христо Ботев“ № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
4. За залагания върху случайни събития:
4.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-7403-03.08.2015/ /вх. № 000030-718324.07.2015/
На 24.07.2015 г. с вх. № 000030-7183, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за хазартни игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване
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на факти „МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в закриване на 5 /пет/ броя букмейкърски
пункта и в откриване на 5 /пет/ броя букмейкърски пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за хазартни игри със залагания върху случайни
събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби
в следните пунктове:
1. к.к. Слънчев бряг, хотел „Полюси“ – коктейл бар;
2. гр. София, ул. „Шейново“ № 13, вх. Б;
3. гр. Левски, област Плевен, ул. „Крум Попов“ № 2;
4. гр. Червен бряг, област Плевен, ул. „Княз Борис I“ № 13;
5. гр. Берковица, област Монтана, кв. „Заряница“ № 45.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 35-37;
2. с. Дреновец, област Видин, ул. „Патриарх Евтимий“ № 12;
3. с. Хърлец, област Враца, ул. „Цар Самуил“ № 19;
4. гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ № 5;
5. с. Искрец, област София-област, ул. „Христо Ботев“ № 12.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-7412-03.08.2015/ /вх. № 000030-732330.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7323, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата“ № 1, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното 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 направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя Бъкстон” № 99, ЕИК: 115855846,
представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров Четрафиловуправител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата“ № 1, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1.2."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7414-03.08.2015/ /вх. № 000030-731430.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7314, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на
хазартни игри в игрална зала и образци за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на
хазартни игри в игрална зала и образци за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Александър Стамболийски”, пред бл. 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.
1.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7415-03.08.2015/ /вх. № 000030-731530.07.2015/
На 30.07.2015 г. с вх. № 000030-7315 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на
хазартни игри в игрална зала и образци за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес:
гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати и Правила за организация на работа и финансов контрол при организиране на
хазартни игри в игрална зала и образци за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес:гр.
Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
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 единадесети. Докладни записки:
1.1. Докладна записка с изх. № 000030-7359 от 31.07.2015 г.
На 27.05.2015 г. с вх. № 000030-5022, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛЕССТРОЙ 76” ЕООД,
гр. Ихтиман, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман, обл. София, ул. „Шипка” № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 2 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
На проведеното на 29.06.2015 г. заседание след като е разгледала представените от
искателя документи, Държавната комисия по хазарта е приела, че има неизяснени
обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ. Във връзка с това Комисията е отложила
произнасянето по писмено искане с вх. № 000030-5022/27.05.2015 г.
На проведеното на 04.08.2015 г. заседание с Докладна записка от 31.07.2015 г.
председателя на ДКХ докладва на членовете за предприетите от администрацията на
Комисията действия по повод решението за отлагане. С оглед изложеното в докладната
записка ДКХ приема, че са изяснени обстоятелствата във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗХ.
Предвид това и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за
хазарта, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Издава лиценз на „ЛЕССТРОЙ 76” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Ихтиман, ул. „Св. Климент Охридски” № 2, ЕИК: 200936122, представлявано от
Юлиян Костадинов Попов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман, обл. София,
ул. „Шипка” № 25.
II. Утвърждава представените от „ЛЕССТРОЙ 76” ЕООД, гр. Ихтиман:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за
счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и
игралното оборудване.
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Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
По раздел дванадесети. Разни.
Председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в дневния ред на
заседанието да се включи за разглеждане искание вх. № 000030-7161/23.07.2015 г. от „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ЕООД, гр. София.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искание вх. № 000030-7161/23.07.2015 г.
Гласували - 5
За - 5
Против - няма.
1."САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-7479-04.08.2015/
/вх. № 000030-7161-23.07.2015/
На 23.07.2015 г. с вх. № 000030-7161, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „САН МАРКО
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата,
намаление с 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”,
ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието 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. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „САН
МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131, ЕИК: 130935662, представлявано от
Ердемгил Ихсан – управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и намалениe с
5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”,
ж.к. „Младост-3”, бул. „Александър Малинов” № 77.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД,
гр. София, 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.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

