РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-12570
Гр. София, 18.12.2015 г.
Днес, 18 декември 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 и г-н
Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция „ЛИКОИСА” в
ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и модификации
на игрално оборудване и комуникационно оборудване, които могат да се експлоатират в
страната, по списък.
Раздел втори. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12373-17.12.2015/ /вх. №
000030-12189-14.12.2015/
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-1237117.12.2015/ /вх. № 000030-11882-09.12.2015/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверения за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-12393-17.12.2015/ /вх. № 00003011622-30.11.2015/
1.2."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-12375-17.12.2015/ /вх. № 000030-12152-11.12.2015/
1.3"ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12384-17.12.2015/ /вх. № 000030-1215511.12.2015/
1.4."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-12417-17.12.2015/ /вх. № 000030-1219314.12.2015/
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
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1. За игри с игрални автомати:
1.1."НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-12382-17.12.2015/ /вх. № 00003011712-03.12.2015/
1.2."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12365-17.12.2015/ /вх. № 000030-1171503.12.2015/
1.3."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-12364-17.12.2015/ /вх. № 000030-1172303.12.2015/
1.4."ВЕНОН-96" ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-12363-17.12.2015/ /вх. № 00003011781-07.12.2015/
2. За лотарийни игри:
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-12416-17.12.2015/
/вх. № 000030-11813-08.12.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект.
1. За игри с игрални автомати:
1.1."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-12385-17.12.2015/ /вх. № 000030-983116.10.2015/
1.2."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-12396-17.12.2015/ /вх. № 00003011063-17.11.2015/
1.3."Д. Т. - ГЕЙМС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12421-17.12.2015/ /вх. № 000030-1064430.10.2015/
1.4."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-12424-17.12.2015/ /вх. № 000030-1160730.11.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12398-17.12.2015/ /вх. № 000030-11832-08.12.2015/
1.2."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-12376-17.12.2015/
/вх. № 000030-12316-15.12.2015/
1.3."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-12420-17.12.2015/ /вх. № 000030-1230715.12.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12381-17.12.2015/ /вх. № 000030-12009-10.12.2015/
2.2."АРЕС ГРУП" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-12377-17.12.2015/ /вх. № 000030-1194910.12.2015/
2.3."САМОКОВ - СПОРТ" ЕООД, к.к. Боровец /изх. № 000030-12370-17.12.2015/ /вх. № 00003011962-10.12.2015/
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-12414-17.12.2015/ /вх. № 000030-1172503.12.2015/
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-12412-17.12.2015/ /вх. № 000030-1175804.12.2015/
2.6."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-12403-17.12.2015/ /вх. № 000030-1194710.12.2015/
2.7."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-12368-17.12.2015/ /вх. № 000030-1194810.12.2015/
2.8."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-12413-17.12.2015/ /вх. № 000030-1215111.12.2015/
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2.9."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12366-17.12.2015/ /вх. № 000030-1179608.12.2015/
2.10."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12367-17.12.2015/ /вх. № 000030-1179708.12.2015/
2.11."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12369-17.12.2015/ /вх. № 000030-1179808.12.2015/
2.12."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12372-17.12.2015/ /вх. № 000030-1189309.12.2015/
2.13.."АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12374-17.12.2015/ /вх. № 00003011951-10.12.2015/
2.14."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12406-17.12.2015/ /вх. № 000030-1230315.12.2015/
2.15."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12409-17.12.2015/ /вх. № 000030-1230615.12.2015/
2.16."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12394-17.12.2015/ /вх. № 00003012010-11.12.2015/
2.17."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12391-17.12.2015/ /вх. № 000030-1226214.12.2015/
2.18."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12388-17.12.2015/ /вх. № 00003012324-16.12.2015/
2.19."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-12415-17.12.2015/ /вх. № 00003011722-03.12.2015/
2.20."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 000030-1241017.12.2015/ /вх. № 000030-11840-08.12.2015/
2.21."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 000030-1239917.12.2015/ /вх. № 000030-11845-08.12.2015/
2.22."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-12405-17.12.2015/ /вх. № 00003011620-30.11.2015/
2.23."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-12422-17.12.2015/ /вх. № 00003012232-14.12.2015/
2.24."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12419-17.12.2015/ /вх. № 000030-1216911.12.2015/
2.25."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12423-17.12.2015/ /вх. № 000030-1178907.12.2015/
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-12408-17.12.2015/
/вх. № 000030-12150-11.12.2015/
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12425-17.12.2015/ /вх. № 000030-12339-17.12.2015/
3.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12389-17.12.2015/ /вх. № 00003012327-16.12.2015/
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-12400-17.12.2015/
/вх. № 000030-12148-11.12.2015/
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12426-17.12.2015/ /вх. № 000030-12340-17.12.2015/
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12427-17.12.2015/ /вх. № 000030-12341-17.12.2015/
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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 и удостоверителни знаци по
чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12383-17.12.2015/ /вх. № 000030-12154-11.12.2015/
1.2."ЛЕССТРОЙ 76" ЕООД, гр. Ихтиман /изх. № 000030-12401-17.12.2015/ /вх. № 000030-1196110.12.2015/
2. За лото игри:
2.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12378-17.12.2015/ /вх. № 00003012170-11.12.2015/
3. За лотарийни игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12387-17.12.2015/ /вх. № 000030-12251-14.12.2015/
3.2."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-12380-17.12.2015/ /вх. № 000030-12171-11.12.2015/
По раздел първи - Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и комуникационно оборудване, които могат да се
експлоатират в страната, по списък.
1.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12411/17.12.2015 г./,/вх. № 000030-1230515.12.2015 г./
На 15.12.2015 г. с вх. № 000030-12305 е подадено писмено заявление от „БАЛКАНФОН”
ЕООД за утвърждаване на типове 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 представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район “Средец”, ул. „Славянска” No 29,
ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева Цекова-Димитрова – управител, 1
/един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
ИГРАЛЕН АВТОМАТ:

1.
№ по
ред

Наименование

Precious Jade
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1.

Тип

AP-1/AH-1

Протокол от изпитване №

ИА-2561 от 04.12.2015 г.

Производител

Bally Technologies
„БАЛКАНФОН” ЕООД/

Заявител / номер на
удостоверение

Производствен (сериен)
номер
Година на производство

№ И-2016/03.01.2012 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване
B150427521 за AP-1
B150427522 за AH-1
2015 г.

Вид на играта
Видео-слот:
1. Precious Jade

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

2.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12407/17.12.2015 г./,/вх. № 000030-1230915.12.2015 г./
На 15.12.2015 г. с вх. № 000030-12309 е подадено писмено заявление от „БАЛКАНФОН”
ЕООД за утвърждаване на типове 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.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район “Средец”, ул. „Славянска” No 29,
ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева Цекова-Димитрова – управител, 1
/един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
ИГРАЛЕН АВТОМАТ:

2.
№ по
ред

Наименование

Lucky Tree

1.

Тип

AP-1/AH-1

Протокол от изпитване №

ИА-2559 от 03.12.2015 г.

Производител

Bally Technologies
„БАЛКАНФОН” ЕООД/

Заявител / номер на
удостоверение

Производствен (сериен)
номер
Година на производство

№ И-2016/03.01.2012 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване
B150427521 за AP-1
B150427522 за AH-1
2015 г.

Вид на играта
Видео-слот:
2. Lucky Tree
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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3.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12404/17.12.2015 г./,/вх. № 000030-1230215.12.2015 г./
На 15.12.2015 г. с вх. № 000030-12302 е подадено писмено заявление от „БАЛКАНФОН”
ЕООД за утвърждаване на типове 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 представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на управление: област
София, гр. София, община Столична, район “Средец”, ул. „Славянска” No 29, ет. 2, ЕИК:
121209627, представлявано от Мариета Георгиева Цекова-Димитрова – управител, 1 /един/ брой тип
игрално оборудване, както следва:
ИГРАЛЕН АВТОМАТ:

3.
№ по
ред

Наименование

Aztec Dawn

1.

Тип

AP-1/AH-1

Протокол от изпитване №

ИА-2560 от 03.12.2015 г.

Производител

Bally Technologies
„БАЛКАНФОН” ЕООД/

Заявител / номер на
удостоверение

Производствен (сериен)
номер
Година на производство

№ И-2016/03.01.2012 г. за внос и разпространение на
игрално оборудване
B150427521 за AP-1
B150427522 за AH-1
2015 г.
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Вид на играта

Видео слот:
3. Aztec Dawn

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12402/17.12.2015 г./,/вх. № 000030-1230815.12.2015 г./
На 15.12.2015 г. с вх. № 000030-12308 е подадено писмено заявление от „БАЛКАНФОН”
ЕООД за утвърждаване на типове 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 представеният от „БАЛКАНФОН” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, гр. София, община Столична, район “Средец”, ул. „Славянска” No 29,
ет. 2, ЕИК: 121209627, представлявано от Мариета Георгиева Цекова-Димитрова – управител, 1
/един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
ИГРАЛЕН АВТОМАТ:

4.
№ по
ред

Наименование

PGA

1.

Тип

Multigame 7.4

Протокол от изпитване №

ИА-2563 от 12.12.2015 г.

Производител

Amatic Industries GmbH., Austria
„БАЛКАНФОН” ЕООД/

Заявител / номер на

№ И-2016/03.01.2012 г. за внос и разпространение на
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удостоверение

игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

02510-01897

Година на производство

2014 г.
Видео слот 35 игри:

Вид на играта

1. ARISING PHOENIX;
2. BELLS ON FIRE;
3. BELLS ON FIRE HOT;
4. BELLS ON FIRE ROMBO;
5. CAST A SPELL;
6. COOL DIAMONDS II;
7. DRAGON’S KINGDOM;
8. DRAGON’S PEARL;
9. FORTUNA’S FRUITS;
10. FRUIT KABOOM!
11. GOLDEN BOOK;
12. HOT DIAMONDS;
13. HOT SCATTER;
14. HOT SEVEN;
15. HOT STAR;
16. HOT STOP;
17. HOT TWENTY;
18. LADY JOKER;
19. LUCKY BELLS;
20. MAGIC FOREST;
21. MERMAIDS GOLD;
22. MERRY FRUITS;
23. PARTY TIME;
24. PRINCE & CINDERELLA;
25. RED CHILLI;
26. ROMAN LEGION;
27. ROYAL UNICORN;
28. STAR RISING;
29. TRAIN ROBBERY;
30. TWEETY BIRDS;
31. WILD DIAMONDS;
32. WILD RESPIN;
33. WILD SEVEN;
34. WILD SHARK;
35. WILD STARS;
Покер игри:
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36. DEUCES WILD;
37. DOUBLE DOUBLE BONUS;
38. JOKER POKER;
39. JACKS OR BETTER;
40. TENS OR BETTER.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-12397-17.12.2015 г./,/вх. №
000030-12239-14.12.2015 г./
На 14.12.2015 г. с вх. № 000030-12239 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 представеният 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:
2. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

1.

Наименование

JACKPOT CARDS

Тип, версия

EGT-JSJC-1

Протокол от изпитване №

ДП-127 от 14.12.2015 г.

Производител / номер на

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
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удостоверение

№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД

Заявител / номер на
удостоверение

№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

105388

Година на производство

2015

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-12395-17.12.2015 г./,/вх. №
000030-12241-14.12.2015 г./
На 14.12.2015 г. с вх. № 000030-12241 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, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, както следва:
1.

МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
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№ по
ред

Наименование

STORK

1.

Тип

EGT-PS2

Протокол от изпитване №

ИА-2289.2 от 15.12.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД

Производител

№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД

Заявител / номер на
удостоверение

№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

89651

Година на производство

2013
1. EUROPEAN ROULETTE;
2. BLACKJACK;
Видеослот:

Вид на играта

3. FLAMING HOT;
4. SHINING CROWN;
5. SUPREME HOT;
6. BLUE HEART;
7. 40 SUPER HOT;
8. 20 SUPER HOT;
9. IMPERIAL WARS;
10. VERSAILLES GOLD;
11. 5 DAZZLING HOT;
12. RISE OF RA;
13. ZODIAC WHEEL;
14. DISE&ROLL;
15. BURNING HOT;
16. EXTRA STARS P-Series;
17. AGE OF TROY P-Series;
18. ULTIMATE HOT P-Series;
19. OLYMPUS GLORY P-Series;
20. GREAT ADVENTURE;
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21. FORTUNE SPELS.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София /изх. № 000030-12392-17.12.2015 г./,/вх. №
000030-12240-14.12.2015 г./
На 14.12.2015 г. с вх. № 000030-12240 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, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, както следва:
МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:

2.
№ по
ред

Наименование

Автоматична електронна рулетка „PREMIER RM”

1.

Тип

EGT-PR8 / EGT-PR6 / EGT-PR4

Протокол от изпитване №

ИА-2456.1 от 15.12.2015 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД

Производител/ номер на

№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,

13

удостоверение

разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД

Заявител / номер на
удостоверение

№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

102891

Година на производство

2015 г.

Вид на играта

1. EUROPEAN ROULETTE;
2. BLACKJACK.
Видеослот:
3. FLAMING HOT;
4. SHINING CROWN;
5. SUPREME HOT;
6. BLUE HEART;
7. 40 SUPER HOT;
8. 20 SUPER HOT;
9. IMPERIAL WARS;
10. VERSAILLES GOLD;
11. 5 DAZZLING HOT;
12. RISE OF RA;
13. ZODIAC WHEEL;
14. DISE&ROLL;
15. BURNING HOT;
16. EXTRA STARS P-Series;
17. AGE OF TROY P-Series;
18. ULTIMATE HOT P-Series;
19. OLYMPUS GLORY P-Series;
20. GREAT ADVENTURE
21. FORTUNE SPELS.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
8.„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София /изх. № 000030-12390-17.12.2015 г./,/вх. № 00003012008-10.12.2015 г./
На 10.12.2015 г. с вх. № 000030-12008 е подадено писмено заявление от „КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД за утвърждаване на версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване
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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 „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Алабин” No 34, ЕИК: 130134141,
представлявано заедно от Иван Маринов Цанкарски – изпълнителен директор и Соня Николаева
Николова – председател на СД, версия на игрален софтуер на комуникационно оборудване Elephant
RGS, тип GS 4.3 за онлайн залагания, както следва:
1. ВЕРСИЯ НА ИГРАЛЕН СОФТУЕР НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ:
№ по
ред

Наименование

Elephant RGS

1.

Тип

GS 4.3

Протокол от изпитване №

КС-021 от 07.12.2015 г.
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД

Производител

№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД

Заявител

№ И-1631/23.07.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер

1401-201
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Година на производство

2014 г.

Онлайн залагания:
1. 00109 - Игри с игрални автомати:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

20 Star Party;
40 Shining Jewels;
40 Treasures;
African Magic;
Alaska Wild;
American Gigolo;
Australian Magic;
Aztec Express;
Banana Party;
Bavarian Forest;
Beetle Star;
Brilliants Hot;
Bye Bye Spy Guy;
Columbus Treasure;
Combat Romance;
Dancing Dragons;
Desert Tales;
Disco Babylon;
Duck of Luck;
Duck of Luck Returns;
English Rose;
Forest Nymph;
Fortune Fish;
Full of Luck;
Fusion Fruit Beat;
Gaelic Warrior;
Golden Acorn;
Golden Flower of Life;
Groovy Automat;
Horse Race;
Island Vacation;
Jade Heaven;
Jaguar Warrior;
Jolly Beluga Whales;
Lucky 3 Penguins;
Lucky Clover;
Lucky Dollar;
Magician Dreaming;
Mighty Kraken;
Mighty Rex;
Milady X 2;
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Misty Forest;
Mountain Song Quechua;
Mystic Wreck;
Navy Girl;
Nordic Song;
Penguin Party;
Pot’o Luck;
Power of Ankh;
Purple Fruits;
Purple Hot 2;
Pyramid of Gold;
Sapphire Lagoon;
Shining Treasures;
The Great Cabaret;
Tibetan Song;
Treasure Hill;
Treasure Kingdom;
Tropic Dancer;
Viking’s Fun;
Virtual Roulette;
Wild Clover;
Wild Hills;
Bingo Best;
Bingo Fast;
Brilliants of Fire;
Great Queen Bee;
Carats Whisper;
Coffee Magic;
Three Nymphs;
Mystic Moon;
Tesla Power;
Black Pharaoh;
Amazons Spear;
Jester Bingo;
Bingo King’s Tomb Riches;
Devil’s Fruits;
Hell’s Seven;
Ocean Legends;
The Temple of Astarta;
Urban Lady;
Urban Lady Love Story;
90 Balls Bingo 4 Cards;
90 Balls Bingo 6 Cards;
Caribbean Adventure;
Chilly Baby.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на писмени искания за промяна в обстоятелствата, вписани в
Търговския регистър.
1. Игри в игрално казино:
1.1."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12373-17.12.2015/ /вх. №
000030-12189-14.12.2015/
На 14.12.2015 г. с вх. № 000030-12189, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и чл.
37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.
Свиленград, за промени в обстоятелствата, вписани в Търговския регистър.
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. 37, ал. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното
предложение и да вземат решение, с което:
Да се произнесе по вписаната промяна в Търговския регистър на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково, ул.
„Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай Йонашчъ – изпълнителен
директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, 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 - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ" ООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-1237117.12.2015/ /вх. № 000030-11882-09.12.2015/
На 09.12.2015 г. с вх. № 000030-11882, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и чл.
39 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И
СИЕ” ООД, гр. Горна Оряховица, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране на хазартни игри, при преобразуване на дружество.
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
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издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 9 във
връзка с чл. 39 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 издадени лицензи на „ПАНО И
САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК: 203823585, представлявано заедно и
поотделно от Йордан Филипов Аврамов – управител, и Димитър Савов Димитров – управител, за
преобразуване чрез промяна на правната форма на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверения за издадени лицензи преди изтичане на срока им.
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-12393-17.12.2015/ /вх. №
000030-11622-30.11.2015/
На 30.11.2015 г. с вх. № 000030-11622, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ” ЕАД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Драган Цанков” № 8.
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. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-8817 от
18.09.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”,
ул. „Драган Цанков” № 8, издадено на „ЕС.ПИ.ИНВЕСТМЪНТ БГ” ЕАД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 203302931,
представлявано от Радина Николаева Атанасова – изпълнителен директор, преди изтичане на срока
му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."КИК" ООД, гр. Монтана /изх. № 000030-12375-17.12.2015/ /вх. № 000030-12152-11.12.2015/
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На 11.12.2015 г. с вх. № 000030-12152, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „К И К” ООД, гр. Монтана, за прекратяване
действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Враца, ж.к. „Сениче”, УПИ II, кв. 158, преди изтичане на срока му, Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-7625/12.08.2015 г.
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. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 0000307625/12.08.2015 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Враца, ж.к. „Сениче”, УПИ II, кв. 158, издадено 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 от Юлиан Иванов Младенов – управител, и Красен Ангелов Кръстев – управител,
заедно и поотделно, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12384-17.12.2015/ /вх. № 00003012155-11.12.2015/
На 11.12.2015 г. с вх. № 000030-12155, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ИРАДА-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186, преди изтичане на срока му,
Удостоверение за издаден лиценз № 000030-11432/25.11.2015 г.
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. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 00003011432/25.11.2015 г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186, издадено на „ИРАДА-БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Забърде” № 1, ЕИК:131002203 ,
представлявано от Станислав Венков Николаев – управител и Нина Владиславова Петрова –
управител, заедно и поотделно, преди изтичане на срока му.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-12417-17.12.2015/ /вх. № 000030-1219314.12.2015/
На 14.12.2015 г. с вх. № 000030-12193, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФРИ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Петрич, за прекратяване
действието на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Струма” № 4, преди изтичане на срока му, Удостоверение
за издаден лиценз № 000030-11435/25.11.2015 г.
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. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят предлага на членовете на ДКХ да
разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-11435 от
25.11.2015 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, област Благоевград, ул. „Струма” № 4, издадено на „ФРИ ГЕЙМ” ЕООД със седалище и
адрес на управление: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис III” № 45, ЕИК: 201783971,
представлявано от Димитър Христов Бацанов - управител, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта.
1. За игри с игрални автомати:
1.1."НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-12382-17.12.2015/ /вх. №
000030-11712-03.12.2015/
На 03.12.2015 г. с вх. № 000030-11712, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”, гр.
Варна, 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. Варна, бул.
„Владислав Варненчик” № 158, Автогара.
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.

21

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 ЕТ „НИКР-НИКОЛА НИКОЛОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски”, ул.
„Подполковник Калитин” № 36, ап. 30, ЕИК: 103566435, представляван от Никола Радев Николов
/физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 158, Автогара, с 25 /двадесет и пет/ броя игрални
автомата с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ТЕМАКС КЛУБ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12365-17.12.2015/ /вх. № 000030-1171503.12.2015/
На 03.12.2015 г. с вх. № 000030-11715, 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
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. Бургас, ул. „Хан
Крум” № 4.
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 „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
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан
Крум” № 4, със 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата с 80 /осемдесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.3."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-12364-17.12.2015/ /вх. № 000030-1172303.12.2015/
На 03.12.2015 г. с вх. № 000030-11723, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър, 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. Несебър, област
Бургас, ул. „Хан Крум” № 11.
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 „БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум” № 11,
ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко Димитров Янков – управител, и Георги Йорданов
Йорданов – управител, заедно и поотделно, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум” № 11, с 22 /двадесет и два/ броя
игрални автомата с 25 /двадесет и пет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ВЕНОН-96" ЕООД, гр. Горна Оряховица /изх. № 000030-12363-17.12.2015/ /вх. № 00003011781-07.12.2015/
На 07.12.2015 г. с вх. № 000030-11781 съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНОН-96” ЕООД, гр. Горна Оряховица, 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. Горна Оряховица, ул.
„П. Р. Славейков” № 13 А.
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 „ВЕНОН96” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „П. Р. Славейков” № 13,
вх. А, ЕИК: 104018324, представлявано от Венцислав Иванов Стоев - управител, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „П. Р.
Славейков” № 13 А, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За лотарийни игри:
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1241617.12.2015/ /вх. № 000030-11813-08.12.2015/
На 08.12.2015 г. с вх. № 000030-11813, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕНТОТАЛИЗАТОР“, гр. София, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по
чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за организиране на периодична дялова лотарийна игра традиционна лотария.
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 ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул.
„Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов –
изпълнителен директор, за организиране на периодична дялова лотарийна игра - традиционна
лотария.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект.
1.1"МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-12385-17.12.2015/ /вх. № 0000309831-16.10.2015/
На 16.10.2015 г. с вх. № 000030-9831, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ № 71.
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
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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 „МЕДЖИК КАН“ ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 200037940,
представлявано от Коста Алексиев Николов – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“
№ 71.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора, за
игралната зала:
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;
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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-12396-17.12.2015/ /вх. №
000030-11063-17.11.2015/
На 17.11.2015 г. с вх. № 000030-11063, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ЕАД, гр.
София, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5
/пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
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 „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ЕАД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Златен рог”, № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 203302931,
представлявано от Радина Николаева Атанасова – изпълнителен директор, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ЕАД, гр. София, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала;
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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 - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."Д. Т. - ГЕЙМС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-12421-17.12.2015/ /вх. № 000030-1064430.10.2015/
На 30.10.2015 г. с вх. № 000030-10644 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1, т.
1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „Д.Т.-Геймс” ООД, гр. Пловдив, за издаване
на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Банско, обл. Благоевград, ул. „Найден Геров” № 13.
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 „Д.Т.-Геймс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Южен“, ул. „Люлякова“ № 3, ет. 3, ап. 10, ЕИК: 203611436, представлявано Янка Георгиева
Алексиева – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Банско, обл. Благоевград, ул. „Найден Геров” № 13.
II. Да бъдат утвърдени представените от „Д.Т.-Геймс” ООД, гр. Пловдив:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или
сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала.
ІІІ. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Удостоверение за одобрен
Процент на
Идентификационен номер
тип ДП
отчисления
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1.

BGJP 20.11, 1.01

“Казино Технологии” АД

JP151015-101

003

1

2.

BGJP 20.11, 1.01

“Казино Технологии” АД

JP151015-102

003

1

3. Vega Jackpot System, EGT-JS22„Евро Геймс Технолоджи” ООД

113141

099

1,9

4.

Egypt Quest, EGT-JS 31

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

113146

113

5

5.

Diamond Life, EGT-JS 31

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

113150

126

1,9

United Mystery Jackpot System, EGT6.
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
JS23

113142

103

1,9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ЕЛИТ 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-12424-17.12.2015/ /вх. № 000030-1160730.11.2015/
На 30.11.2015 г. с вх. № 000030-11607, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, за издаване на
лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Никола Д. Петков“ № 63А.
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 „ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан
Ботев Макавеев – управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Никола Д. Петков“ № 63А.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр. Севлиево, за игралната зала:
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;
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.
III. В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия джакпот:
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№

Тип, версия

Производител

1.
2.
3.

BGJP 20-11,1.01
EGT Progressive Jackpot VGJP 1
BGJP 60-04, Fusion

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

Идент.
Процент на
Уд-ние за одобрен тип ДП
номер
отчисления
JP091029-014
03681
JP130913-059

003
011
052

1.0
1.5
1,6

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12398-17.12.2015/ /вх. № 000030-1183208.12.2015/
На 08.12.2015 г. с вх. № 000030-11832, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за увеличение
с 2 /два/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №
14, АХК „АНЕЛ”.
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 „БАРГЕЙМ” АД със
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК:
131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, за
увеличение с 2 /два/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-1237617.12.2015/ /вх. № 000030-12316-15.12.2015/
На 15.12.2015 г. с вх. № 000030-12316, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМИНГ ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”
ЕАД, гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Ген. Полк. Владимир Стойчев“ № 1.
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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 бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЕЙМИНГ
ПЛАНЕТ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златен рог” № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 203239833, представлявано от Ирина Благомирова
Божилова – изпълнителен директор, за намаление с 1 /един/ брой игрална маса в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Ген. Полк. Владимир Стойчев“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-12420-17.12.2015/ /вх. № 000030-1230715.12.2015/
На 15.12.2015 г. с вх. № 000030-12307 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, за подмяна
на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр.
Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море“.
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 „ЛАРИСВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29,
ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова - управител и Борис
Димов Петков - прокурист, за подмяна на 3 /три/ броя и намаление с 1 /един/ брой на игралните
автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1 ."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12381-17.12.2015/ /вх. № 000030-1200910.12.2015/
На 10.12.2015 г. с вх. № 000030-12009, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за подмяна на
12 /дванадесет/ броя игрални места на игрален автомат с 30 /тридесет/ броя игрални места с 11
/единадесет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места, намаляване с останалите
18 /осемнадесет/ броя игрални места на горния автомат и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център
“GM”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 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 „БАРГЕЙМ”
АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК:
131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални места на игрален автомат с 30 /тридесет/ броя игрални
места с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места и намаляване с
останалите 18 /осемнадесет/ броя игрални места на горния автомат в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Младост”, бул. „Александър Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски
център “GM”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

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

JP 080724-017
JP 080724-018
JP 130520-022
JP080724-019
CBJS 07519
43164130

Уд-ние
Процент на отчисление
за одобрен тип ДП
003
003
003
052
022
054

1,0
1,0
1,0
2,0
1.9
1,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.2."АРЕС ГРУП" ООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-12377-17.12.2015/ /вх. № 000030-1194910.12.2015/
На 10.12.2015 г. с вх. № 000030-11949, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АРЕС ГРУП” ООД, гр. Стара Загора, за
увеличение със 17 /седемнадесет/ броя игрални автомата, подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата с 14
/четиринадесет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики” № 98, хотелски комплекс „Верея”.
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 „АРЕС ГРУП”
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови” № 105, ет. 2, ап. 2,
ЕИК: 123642495, представлявано заедно и поотделно от Петър Димитров Арбалов, Светослав
Димитров Арбалов и Десислава Диянова Косева - управители, за увеличение със 17 /седемнадесет/
броя игрални автомата, подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя
игрални места със 7 /седем/ броя игрални автомата с 14 /четиринадесет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 98, хотелски комплекс
„Верея”.
II. Да бъдат утвърдени представените от „АРЕС ГРУП” ООД, гр. Стара Загора, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

1. Classic Blend Jackpot System /CBJS/ “Евро Геймс Технолоджи” ООД
2.
Egypt Quest, EGT-JS31
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
3.
BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии” АД
4.
BGJP 60-04, Fusion
„Казино Технологии” АД
Atronic Progressive Link Oxygen, HOT&WILD
5.
GTECH/Spielo
CASH FEVER-2
6.
BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии” АД
7.
Atronic Progressive Link KKC
Atronic International GmbH

Идент. номер

Уд-ние за одобрен тип
Процент на
ДП
отчисления

03750
106062
JP 120305-007
JP 150319-104

022
113
003
052

1,0
2,0
1,0
2,0

3000016862

086

3,5

JP 050810-003
11030926

003
054

1,0
1,5

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

31

2.3."САМОКОВ - СПОРТ" ЕООД, к.к. Боровец /изх. № 000030-12370-17.12.2015/ /вх. № 00003011962-10.12.2015/
На 10.12.2015 г. с вх. № 000030-11962, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „САМОКОВ - СПОРТ” ЕООД, к.к.
Боровец, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: к.к.
„Боровец”, община Самоков, Софийска област, х-л „Самоков”.
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 „САМОКОВ
- СПОРТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: к.к. Боровец, община Самоков, Софийска
област, хотел „Самоков”, ЕИК: 130238713, представлявано от Светлана Добрева Атанасова –
управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”,
община Самоков, Софийска област, х-л „Самоков”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „САМОКОВ - СПОРТ” ЕООД, к.к. Боровец, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№
7.
8.

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

„Казино Технологии“ АД
„Евро Геймс Технолоджи“ ООД

JP 130804-019
115783

Уд-ние
за одобрен тип
Процент на отчисление
ДП
052
2.0
099
1.9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-12414-17.12.2015/ /вх. № 000030-1172503.12.2015/
На 03.12.2015 г. с вх. № 000030-11725, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан
Пешев“ № 45.
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
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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 „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” №
8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за увеличение с 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 45.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-12412-17.12.2015/ /вх. № 000030-1175804.12.2015/
На 04.12.2015 г. с вх. № 000030-11758, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 3 /три/ и увеличение с 1 /един/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
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 „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” №
8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за подмяна на 3 /три/ и
увеличение с 1 /един/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стара планина“ № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6 "КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-12403-17.12.2015/ /вх. № 000030-1194710.12.2015/
На 10.12.2015 г. с вх. № 000030-11947, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна
на 10 /десет/ и намаление на 1 /един/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
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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 бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” №
8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за подмяна на 10 /десет/
и намаление на 1 /един/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княгиня
Мария Луиза” № 63.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-12368-17.12.2015/ /вх. № 000030-1194810.12.2015/
На 10.12.2015 г. с вх. № 000030-11948, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево 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, комплекс
„Изгрев”, бл. 106.
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 „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” №
8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс „Изгрев”, бл. 106.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС“ ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
След промените в игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№
1.
2.

Тип, версия

Производител

BGJP 60-04, Fusion
BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД
„Казино Технологии” АД

Удостоверение за одобрен тип
Идентификационен номер
Процент на отчисление
ДП
JP 081015-013
JP 081015-012

052
003

2.0
1.0
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3.

Egypt Quest, EGT-JS 31

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

89570

113

1.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.8."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-12413-17.12.2015/ /вх. № 000030-1215111.12.2015/
На 11.12.2015 г. с вх. № 000030-12151, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални
автомата с 10 /десет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора,
пл. „Севтополис” № 10.
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 „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян Бъчваров” №
8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места с 5 /пет/ броя игрални автомата с 10 /десет/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” №
10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12366-17.12.2015/ /вх. № 000030-1179608.12.2015/
На 08.12.2015 г. с вх. № 000030-11796, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев”
№ 47, Автогара Юг.
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
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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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис
ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн – управител, и Томаш
Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 47, Автогара Юг.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.10."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12367-17.12.2015/ /вх. № 000030-1179708.12.2015/
На 08.12.2015 г. с вх. № 000030-11797, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл.
Пловдив, ул. „Съединение“ № 1.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените документи
се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис
ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн – управител, и Томаш
Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Съединение“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12369-17.12.2015/ /вх. № 000030-1179808.12.2015/
На 08.12.2015 г. с вх. № 000030-11798, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Юри Гагарин”
№ 38В.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените документи
се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. 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 „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар Борис
ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано заедно от Вернер Клайн – управител, и Томаш
Мачий Петриковски - управител, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Перник, ул. „Юри Гагарин” № 38В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.12."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-12372-17.12.2015/ /вх. № 00003011893-09.12.2015/
На 09.12.2015 г. с вх. № 000030-11893, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за
увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Волгоград” № 1.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените документи
се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта. 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 „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково, ул. „Тодор
Кирков” № 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и
Курти Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за увеличение с 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Волгоград” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-12374-17.12.2015/ /вх. №
000030-11951-10.12.2015/
На 10.12.2015 г. с вх. № 000030-11951, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.

37

Варна, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Васил
Левски” № 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
„АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос”,
ул. „Хан Аспарух” № 2, ЕИК: 102037817, представлявано от Виолета Атанасова Асенова –
управител, и Даниел Христов Димитров - управител, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Васил Левски” № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.14."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12406-17.12.2015/ /вх. № 000030-1230315.12.2015/
На 15.12.2015 г. с вх. № 000030-12303 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 подмяна на
18 /осемнадесет/ броя и увеличение с 20 /двадесет/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати 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, 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 бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „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, за подмяна на 18 /осемнадесет/ броя и увеличение с 20 /двадесет/ броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
III. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№
1.

Тип, версия

Производител

Удостоверение за одобрен
Идентификационен номер
Процент на отчисление
тип ДП

Classic Blend Jackpot System (CBJS) „Евро Геймс Технолоджи” ООД

CBJS 05310

022

2,05
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2.
BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии” АД
3.
BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии” АД
4.
BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии” АД
5.
AGT JP
„Алфа Гейм Технолоджи” АД
6.Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever Atronic International GmbH.
7.Atronic Progressive Link Oxygen, Cash Fever Atronic International GmbH.
8.
Egypt Quest, EGT-JS31
„Евро Геймс Технолоджи” ООД

JP 080213-108
JP 080213-109
JP 080213-110
JP 08-07-0019
3000007668
3000013437
100919

003
003
003
023
084
084
113

0,7
0,7
0,7
0,6
3,8
3
3,9

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12409-17.12.2015/ /вх. № 000030-1230615.12.2015/
На 15.12.2015 г. с вх. № 000030-12306 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 подмяна на 8
/осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий“
№ 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 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 „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, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Пазарджик, ул. „Патриарх Евтимий” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
III. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия
джакпот:
№
1.
2.
3.
4.

Тип, версия

Производител

Удостоверение за одобрен
Идентификационен номер
Процент на отчисление
тип ДП

Classic Blend Jackpot System /CBJS/ „Евро Геймс Технолоджи” ООД
BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии” АД
Egypt Quest, EGT-JS31
„Евро Геймс Технолоджи” ООД
AGT JP
„Алфа Гейм Технолоджи” ЕООД

CBJS 05234
JP 080612-110
86764
JP 08-07-0020

022
003
113
023

2,05
0,7
4,5
0,68

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12394-17.12.2015/ /вх. № 00003012010-11.12.2015/
На 11.12.2015 г. с вх. № 000030-12010, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Кричим, обл.
Пловдив, ул. „Владая” № 5.
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 „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Христо
Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано заедно и поотделно от Георги Митков Петков
и Петър Валентинов Рашков – управители, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Кричим, обл. Пловдив, ул. „Владая” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
III. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
Удостоверение за одобрен тип
Идентификационен номер
Процент на отчисление
ДП
1.
BGJP 20.11, 1.01
„Казино Технологии” АД
JP 080224-088
003
1
2.Mystery Classic Jackpot System, MCJS-900
„Проксима-3” ООД
240104
074
1

№

Тип, версия

Производител

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."МУЛТИ - КАТЕРС" ООД, гр. София /изх. № 000030-12391-17.12.2015/ /вх. № 00003012262-14.12.2015/
На 14.12.2015 г. с вх. № 000030-12262, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, гр. София за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални
автомата с 9 /девет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Студентски град”, ул. „Висарион Белински” № 8.
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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 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 „МУЛТИ КАТЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко
Сакъзов” № 56, ЕИК: 175263920, представлявано от Христо Благоев Георгиев - управител, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата с 9 /девет/ броя игрални места с 4 /четири/ броя игрални
автомата с 9 /девет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”,
ул. „Висарион Белински” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МУЛТИ - КАТЕРС” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
III. След промените в игралната зала ще функционират следните системи за формиране на
премия джакпот:
№

Удостоверение за одобрен тип
Идентификационен номер
Процент на отчисление
ДП

Тип, версия

Производител

9.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 071025-026

003

1

10.

BGJP 20.11, 1.01

„Казино Технологии” АД

JP 060317-009

003

1

11.

BGJP 60-04, Fusion

„Казино Технологии” АД

JP 110330-006

052

2

12.
13.

EGT Progressive Jackpot, VGJP1
AGJS/AG Jackpot server

„Евро Геймс Технолоджи” ООД
„АДМИРАЛ ГРУП” ЕООД

07591
090404-001-1

011
050

1
1

14.

Vega Jackpot System, EGT-JS22

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

85822

099

1,9

Classic Blend Jackpot System (CBJS) „Евро Геймс Технолоджи” ООД

03791

022

1,9

„Евро Геймс Технолоджи” ООД

112924

113

5

15.
16.

Egypt Quest, EGT-JS 31

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12388-17.12.2015/ /вх. № 00003012324-16.12.2015/
На 16.12.2015 г. с вх. № 000030-12324, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ” ООД, гр. София,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Витоша” № 3133.
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
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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 „АНЕЛ
КОРПОРАЦИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, бул.
„Тодор Александров” № 14, бл. АХК „АНЕЛ”, ЕИК: 121634756, представлявано от Ангел Борисов
Симеонов - управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Витоша” № 31-33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ" ООД, гр. Мъглиж /изх. № 000030-12415-17.12.2015/ /вх. № 00003011722-03.12.2015/
На 03.12.2015 г. с вх. № 000030-11722, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж,
за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 1 /един/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Чирпан, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 22.
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 „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Мъглиж, област Стара Загора, ул. „Иван
Вазов” № 33, ЕИК: 123698095, представлявано от Иван Тенев Тенчев - управител, за подмяна на 2
/два/ и увеличение с 1 /един/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, област Стара
Загора, бул. „Георги Димитров” № 22.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 00003012410-17.12.2015/ /вх. № 000030-11840-08.12.2015/
На 08.12.2015 г. с вх. № 000030-11840, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-
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ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с
адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 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 СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление: гр.
Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано от
Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 00003012399-17.12.2015/ /вх. № 000030-11845-08.12.2015/
На 08.12.2015 г. с вх. № 000030-11845, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ”, гр. Панагюрище, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски” УПИ XII в кв. 207.
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 СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243, представлявано от
Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала
с адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски” УПИ XII в кв. 207.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.22."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-12405-17.12.2015/ /вх. №
000030-11620-30.11.2015/
На 30.11.2015 г. с вх. № 000030-11620, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ЕАД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
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 „ЕС. ПИ.
ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златен рог”, № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 203302931, представлявано от Радина Николаева
Атанасова – изпълнителен директор, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД, гр. София /изх. № 000030-12422-17.12.2015/ /вх. №
000030-12232-14.12.2015/
На 14.12.2015 г. с вх. № 000030-12232, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕС. ПИ. ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ЕАД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
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 „ЕС. ПИ.
ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Златен рог”, № 22, ет. 10, офис 26, ЕИК: 203302931, представлявано от Радина Николаева
Атанасова – изпълнителен директор, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 5 /пет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „3-ти март“ № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."ПИРИН ТУРС 2002" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12419-17.12.2015/ /вх. № 00003012169-11.12.2015/
На 11.12.2015 г. с вх. № 000030-12169, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПИРИН ТУРС 2002” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 5 /пет/ игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места с 3 /три/ броя игрални автомата с
8 /осем/ броя игрални места, увеличаване с 8 /осем/ броя на игралните автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 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 бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПИРИН
ТУРС 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми
километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 102817258, представлявано от Мирослав
Александров Младенов – управител, за подмяна на 5 /пет/ игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални
места с 3 /три/ игрални автомата с 8 /осем/ броя игрални места, увеличаване с 8 /осем/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. „Янко Сакъзов” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПИРИН ТУРС” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."КАЛИМАН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12423-17.12.2015/ /вх. № 000030-1178907.12.2015/
На 07.12.2015 г. с вх. № 000030-11789, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЛИМАН” ЕООД, 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. Пазарджик, ул.
„Константин Величков № 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 основание чл. 33, ал. 9 във

45

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 бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КАЛИМАН”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7ми километър, сградата на ЗИТ, корпус ІІ, ет. 3, ЕИК: 040787168, представлявано от Румен Манолов
Данаилов – управител, и Христо Петров Христов – управител, поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от„КАЛИМАН” 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 - 4
За - 4
Против - няма.
3. За тото и лото игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1240817.12.2015/ /вх. № 000030-12150-11.12.2015/
На 11.12.2015 г. с вх. № 000030-12150, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ тото
пункт.
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 издаден лиценз на ДП „БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Красно село”, ул.
„Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов –
управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и изплаща
печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
-

с. Вакарeл, обл. София, пл. „Средна гора“.

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
3.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12425-17.12.2015/ /вх. № 000030-1233917.12.2015/
На 17.12.2015 г. с вх. № 000030-12339, 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 8 /осем/ пункта, откриване на 3 /три/ букмейкърски пункта и промяна на
административния адрес на 1 /един/ букмейкърски пункт.
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“, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

гр. София, общ. Столична, ул. „Цар Симеон“ № 38;
гр. Русе, ул. „Гео Милев“ № 5;
гр. Варна, ул. „Роза“ № 19;
с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин, ул. „Г. Димитров“ №123;
с. Ново селоо, общ. Русe, обл. Русе, ул. „Трети март“ № 20;
гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 4;
гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 250;
гр. Божурище, обл. София, ул. „Витоша“ №9А.

II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните пунктове:
1. гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2;
2. гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Никола Петков“ № 1А;
3. гр. Кърджали, ул. „България“ № 94.
III. Да се промени административният адрес на игрален пункт, както следва:
СТАР АДРЕС
гр. Пловдив ул. „Крайречна“ № 40

НОВ АДРЕС
гр. Пловдив

ул. „Крайречна“ № 42

47

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.3."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12389-17.12.2015/ /вх. №
000030-12327-16.12.2015/
На 16.12.2015 г. с вх. № 000030-12327, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, гр.
София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО
ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“, „МЕГА
ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”,
„ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, изразяваща се в откриване на 17
/седемнадесет/ пункта и промяна на административния адрес на 2 /два/ 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 „НАЦИОНАЛНА
ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска”
№ 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев Ганев – управител, за промяна в броя и
адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра
„ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО
ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”, „ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”,
„ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ”
и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както следва:
I. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
№

ГРАД

АДРЕС

1

2

3

1гр.ПЛЕВЕН, общ.ПЛЕВЕН

ул. Иван Миндиликов № 2

гр.САПАРЕВА БАНЯ, общ.САПАРЕВА
2
ул."Германея" № 12а
БАНЯ
3с.ИВАЙЛО, общ.ПАЗАРДЖИК

УПИ I - Читалище парк

4гр.ЛОМ, общ.ЛОМ

ул."Славянска" № 64

5гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

м.„Лозенец III част“, УПИ I, кв. 170

6гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

бул."Царица Йоана" № 114
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7гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

район "Илинден", ж.к."Гевгелийски", ул."Мачуково" - срещу блок № 1

8гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

ж.к."Западен парк", ул."Суходолска" № 3

9гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

ж.к."Дружба 2", до бл.311

10гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

ж.к."Иван Вазов", ул."Стефан Малинов" № 2

11гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

ж.к."Младост 2", между бл.206 и бл.209, в УПИ II - 2965, кв.5

12гр.БУРГАС, общ.БУРГАС

кв.Долно Езерово, ул."Петко Д. Петков" № 5

13гр.БУРГАС, общ.БУРГАС

кв.Ветрен, ул."Александър Стамболийски" № 37

14гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

ж.к."Дружба 1", бл.186

15гр.САНДАНСКИ, общ.САНДАНСКИпл."Грамос" № 10
16гр.ЗЕМЕН, общ.ЗЕМЕН

ул."Христо Ботев" № 2

17гр.ВАРНА, общ.ВАРНА

бул. "Осми приморски полк" № 97

II. Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща печалби
за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове, които са променени:
СТАР АДРЕС

НОВ АДРЕС
ж.к. „Красна поляна“, бул. „Вардар“, до
м."Западен парк", УПИ I - за жил стр-во,
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
бл. 132 А
магазини и ТП, кв.20, ПИ 68134.1105.48
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕНбул."Цар Освободител" № 46
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
бул."Цар Освободител" № 1А

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-1240017.12.2015/ /вх. № 000030-12148-11.12.2015/
На 11.12.2015 г. с вх. № 000030-12148, 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 1 /един/ тото пункт.
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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 – 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 приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1” в
следния пункт:
с. Вакарел, обл. София, пл. „Средна гора“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12426-17.12.2015/ /вх. № 000030-1234017.12.2015/
На 17.12.2015 г. с вх. № 000030-12340 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
8 /осем/ пункта, откриване на 3 /три/ букмейкърски пункта и промяна на административния адрес на
1 /един/ букмейкърски пункт.
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:
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I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. София, общ. Столична, ул. „Цар Симеон“ № 38;
2. гр. Русе, ул. „Гео Милев“ № 5;
3. гр. Варна, ул. „Роза“ № 19;
4. с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин, ул. „Г. Димитров“ №123;
5. с. Ново селоо, общ. Русe, обл. Русе, ул. „Трети март“ № 20;
6. гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 4;
7. гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 250;
8. гр. Божурище, обл. София, ул. „Витоша“ №9А.
II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2;
2. гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Никола Петков“ № 1А;
3. гр. Кърджали, ул. „България“ № 94.
III. Да се промени административният адрес на игрален пункт, както следва:
СТАР АДРЕС
гр. Пловдив ул. „Крайречна“ № 40

НОВ АДРЕС
гр. Пловдив

ул. „Крайречна“ № 42

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху случайни събития:
5.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12427-17.12.2015/ /вх. № 000030-1234117.12.2015/
На 17.12.2015 г. с вх. № 000030-12341, 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 случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК
ШАНС”, изразяваща се в закриване на 8 /осем/ пункта, откриване на 3 /три/ букмейкърски пункта и
промяна на административния адрес на 1 /един/ букмейкърски пункт.
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 „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 случайни събития и със залагания, свързани с познаване на
факти „МЕДЖИК ШАНС”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

гр. София, общ. Столична, ул. „Цар Симеон“ № 38;
гр. Русе, ул. „Гео Милев“ № 5;
гр. Варна, ул. „Роза“ № 19;
с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин, ул. „Г. Димитров“ №123;
с. Ново селоо, общ. Русe, обл. Русе, ул. „Трети март“ № 20;
гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Христо Ботев“ № 4;
гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 250;
гр. Божурище, обл. София, ул. „Витоша“ №9А.

II. Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следните
пунктове:
1. гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2;
2. гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Никола Петков“ № 1А;
3. гр. Кърджали, ул. „България“ № 94.
III. Да се промени административният адрес на игрален пункт, както следва:
СТАР АДРЕС
гр. Пловдив ул. „Крайречна“ № 40

НОВ АДРЕС
гр. Пловдив

ул. „Крайречна“ № 42

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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 и удостоверителни знаци по
чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта.
1. За игри с игрални автомати:
1.1."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-12383-17.12.2015/ /вх. № 000030-1215411.12.2015/
На 11.12.2015 г. с вх. № 000030-12154, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за утвърждаване
на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
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с адрес: гр. София, район „Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5.
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:
Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, р-н „Триадица”, ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от
Атанас Гочев Атанасов и Ангел Андонов Ирибозов, за игрална зала с адрес: гр. София, район
„Витоша”, ул. „Александър Пушкин” № 5, Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати.
В игралната зала ще функционират следните системи за формиране на премия джакпот:
№

Тип, версия

Производител

Идент. номер

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

BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
BGJP 20.11, 1.01
Buffalo, RGS
Classic Blend Jackpot System (CBJS)
BGJP, Bingo Gator

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

JP080404-058
JP080404-059
JP080404-060
JР140621-301
CBJS 07671
JР150805-058

Уд-ние за одобрен
Процент на отчисл.
тип ДП
003
003
003
112
022
123

1.0
1.0
1.0
2.0
1.9
2.0

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени и ще се
произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ЛЕССТРОЙ 76" ЕООД, гр. Ихтиман /изх. № 000030-12401-17.12.2015/ /вх. № 000030-1196110.12.2015/
На 10.12.2015 г. с вх. № 000030-11961 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛЕССТРОЙ 76” ЕООД, гр. Ихтиман, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за игрална зала с адрес: гр. Ихтиман, обл. София, ул. „Шипка” № 25 /по Удостоверение за издаден
лиценз № 000030-10708/03.11.2015 г./.
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
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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:
Да бъдат утвърдени представените от „ЛЕССТРОЙ 76” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Ихтиман, ул. „Св. Климент Охридски” № 2, ЕИК: 200936122, представлявано от
Юлиян Костадинов Попов - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Ихтиман, обл. София, ул. „Шипка“ № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За лото игри:
2.1."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12378-17.12.2015/ /вх. №
000030-12170-11.12.2015/
На 11.12.2015 г. с вх. № 000030-12170, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, гр.
София, за утвърждаване на 7 /седем/ броя образци на талони (квитанции за направен залог) за
участие в лото игра „ЛОТАРИО“, разновидности: „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО
3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО СПОРТ”, „ЛОТО 6 от 47” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“ /по Удостоверение за
издаден лиценз № 000030-11628/01.12.2015 г./.
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:
Да бъдат утвърдени представените от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144,
представлявано от Димитър Денчев Ганев – управител, 7 /седем/ броя образци на талони (квитанции
за направен залог) за участие в лото игра „ЛОТАРИО“, разновидности: „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ”,
„ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО СПОРТ”, „ЛОТО 6 от 47” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. За лотарийни игри:
3.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-12387-17.12.2015/ /вх. № 000030-1225114.12.2015/
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На 14.12.2015 г. с вх. № 000030-12251, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ
БЪЛГАРИЯ”, разновидност „МИЛИОН ПОДАРЪЦИ: печалби за над 54 милиона лева, 5 печалби x
500 000 лева, 10 печалби x 100 000 лева“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв. /
нов вариант на вече утвърден образeц на талон/ -по издадено Удостоверение за издаден лиценз №
000030-10096/20.10.2015 г.
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:
Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4, ЕИК:
121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов – управител, за организиране на моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“, 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна
лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, разновидност „МИЛИОН ПОДАРЪЦИ: печалби за над
54 милиона лева, 5 печалби x 500 000 лева, 10 печалби x 100 000
лева“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв. /нов вариант на вече утвърден образeц
на талон/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."НЮ ГЕЙМС" АД, гр. София /изх. № 000030-12380-17.12.2015/ /вх. № 000030-1217111.12.2015/
На 11.12.2015 г. с вх. № 000030-12171, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НЮ ГЕЙМС” АД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на моментна лотарийна игра
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ” /по Удостоверение за издаден лиценз № 00003010095/20.10.2015 г./.
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:
Да бъдат утвърдени представените от „НЮ ГЕЙМС” АД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, ЕИК: 203648851,
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представлявано от Димитър Денчев Ганев, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ-МОМЕНТНИ ИГРИ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел десети. Разни.
На следващо място председателят на ДКХ предлага на членовете на Комисията в дневния
ред на заседанието да се включат за разглеждане искания вх. № 000030-12357/17.12.2015 г. и вх.
№000030-12358/17.12.2015 г. от „БРАТЯ МАТЕВИ“ ЕООД, гр. София.
Предвид гореизложеното, Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Включва в дневния ред на заседанието искания вх. вх. № 000030-12357/17.12.2015 г. и вх.
№000030-12358/17.12.2015 г.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12487-18.12.2015/ /вх. № 000030-1235717.22.2015/
На 17.12.2015 г. с вх. № 000030-12357, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, р-н „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
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 „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба 2“, ул.
„Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Арсеналски” № 15.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2."БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-12488-18.12.2015/ /вх. № 000030-1235817.22.2015/
На 17.12.2015 г. с вх. № 000030-12357, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за
увеличение на 6 /шест/ броя игралени автомати с 11 /единадесет/ броя игрални места в игрална зала
с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба” УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
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:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Искър”, ж.к. „Дружба 2“, ул.
„Мария Нейкова” № 4, ЕИК: 130369794, представлявано от Матей Яворов Матев – управител, за
увеличение на 6 /шест/ броя игралени автомати с 11 /единадесет/ броя игрални места в игрална зала
с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба” УПИ II-1109, 1216 от кв. 46.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са изяснени
и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/

Секретар-протоколчик:
/Гинка Панаретова/

57

