РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-9373
Гр. София, 18.08.2017 г.
Днес, 18 август 2017 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова – Златанова и г-н Явор Колев – членове.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
Раздел втори. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За тото игри:
1.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-922116.08.2017/ /вх. № 000030-9131-11.08.2017/
1.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-928917.08.2017/ /вх. № 000030-9244-16.08.2017/
1.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-929317.08.2017/ /вх. № 000030-9246-16.08.2017/
2. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-922216.08.2017/ /вх. № 000030-9130-11.08.2017/
2.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-928817.08.2017/ /вх. № 000030-9243-16.08.2017/
2.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-929117.08.2017/ /вх. № 000030-9245-16.08.2017/
Раздел трети. Разглеждане на 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 тото игри:
1.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-924116.08.2017/ /вх. № 000030-9140-14.08.2017/
2. За тото игри (онлайн):
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-924216.08.2017/ /вх. № 000030-9141-14.08.2017/
3. За лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-924016.08.2017/ /вх. № 000030-9132-11.08.2017/
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Раздел четвърти. Разни.
По раздел първи. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по
списък.
1.„АЙ ДИ ЕС 14“ ООД, гр. София /изх.№ 000030-9227-16.08.2017 г./,/вх. № 000030-903503.08.2017 г./
На 03.08.2017 г. с вх. № 000030-9035, е подадено писмено заявление от „АЙ ДИ ЕС
14” 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 „АЙ ДИ ЕС 14” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, ул. „Софийски Герой”
№ 3, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК 203221123, представлявано от Борислав Душков Михайлов –
управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ
ПРИ ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред

Наименование
Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител

1.

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

Система за формиране на премия „Джакпот“
NEXIO
JPHW5
ДП-135.1 от 25.07.2017 г.
Advansys d.o.o.
„АЙ ДИ ЕС 14” ООД /
№ 000030-8474/04.11.2014 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално
оборудване
574951609
2016

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.„ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх.№ 000030-9228-16.08.2017 г./,/вх. № 000030-908008.08.2017 г./
На 08.08.2017 г. с вх. № 000030-9080, е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
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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 „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. "Джеймс Баучер" No 20, ЕИК: 131231522,
представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и Митко Цветанов
Тодоров – управители, 1 /един/ брой тип на игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

MERKUR HD

Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител

Powerhouse of Games HD
ИА-2678 от 07.08.2017 г.
Gauselmann GmbH, Germany
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

6199400033
2016 г.
Видео слот 46 игри:
1. Brinhild;
2. Hocus Pocus Deluxe;
3. Indian Soul;
4. Jungle Aria”;
5. King’s Tower;
6. Odin;
7. Pyramid of Power;
8. Queen’s Citadel;
9. Highway 81;
10. Electric Burst;
11. Golden Rocket;
12. Multi Wild Blue;
13. Multi Wild Red;
14. Treasure Up;
15. Sci-Donia;
16. Age of Machine$;
17. Amazing Mr. Sevens;
18. Blazing Star;
19. Cash Impact;
20. Deep Sea Treasure;
21. Illuminati;
22. Lost Temple;
23. Magic Mirror Deluxe II;
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24. Mighty & Frooty;
25. Pharaoh’s Riches;
26. Phoenix and Dragon;
27. Random Joker;
28. Spirits of the East;
29. Asian Challenge;
30. Brilliant Sparkle 81;
31. Diamond & Fruits;
32. Diamond & Gold;
33. Exo Team;
34. Frooty Temptation;
35. Gems of the Night;
36. Jester’s Follies;
37. Pirates Arrr Us!;
38. Seven’s Kraze;
39. 77777;
40. Spirit of Nature;
41. Tiara;
42. Treasure Bay Deluxe;
43. Under the Rainbow;
44. Zentaurus;
45. Brilliant Sparkle;
46. Golden Temptation;
Електронен вариант на рулетка:
47. Roulette – American Grande Roulette.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх.№ 000030-9292-17.08.2017 г./,/вх. № 000030-910510.08.2017 г./
На 10.08.2017 г. с вх. № 000030-9105, е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представените от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. "Джеймс Баучер" No 20, ЕИК: 131231522,
представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и Митко Цветанов
Тодоров – управители, 2 /два/ броя типове на игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
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№ по
ред
1.

Наименование

APOLLO GAMES (EURO)

Тип /на кабинета/

CLASSIC, CLASSIC 3M, NEOS, NEOS 3M,
ORCANE, THUNDER, APOLLO AL

Версия

AL 2.20

Протокол от изпитване №
Производител

170513945 от 20.07.2017 г.
APOLLO SOFT s.r.o., Чехия
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

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

2.

Наименование

AO1TA0023010
2017 г.
48. BLOOD;
49. BONUS JOKER;
50. BONUS JOKER II;
51. DICE 81;
52. FOUR FRUITS;
53. FOUR FRUITS;
54. GANGSTER WORRLD;
55. HORUS EYE;
56. LUCKY 81;
57. MAD MECHANIC DELUXE;
58. MAD MECHANIC;
59. MIDNIGHT FRUITS 81;
60. MYSTERY JOKER;
61. MYSTERY JOKER II;
62. PANDORA;
63. RICH FISH;
64. SLOT BIRDS;
65. SMILING JOKER;
66. SMILING JOKER II;
67. TURBO SLOT;
68. WILD FRUITS.
APOLLO GAMES (BGN)

Тип /на кабинета/

CLASSIC, CLASSIC 3M, NEOS, NEOS 3M,
ORCANE, THUNDER, APOLLO AL

Версия

AL 2.20

Протокол от изпитване №

170513945a от 20.07.2017 г.

Производител

APOLLO SOFT s.r.o., Чехия

Заявител / номер на
удостоверение

„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производствен (сериен)
номер
Година на производство

AO1TA0023010
2017 г.
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Вид на играта

1. BLOOD;
2. BONUS JOKER;
3. BONUS JOKER II;
4. DICE 81;
5. FOUR FRUITS;
6. FOUR FRUITS;
7. GANGSTER WORRLD;
8. HORUS EYE;
9. LUCKY 81;
10. MAD MECHANIC DELUXE;
11. MAD MECHANIC;
12. MIDNIGHT FRUITS 81;
13. MYSTERY JOKER;
14. MYSTERY JOKER II;
15. PANDORA;
16. RICH FISH;
17. SLOT BIRDS;
18. SMILING JOKER;
19. SMILING JOKER II;
20. TURBO SLOT;
21. WILD FRUITS.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„ГЕЙМПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх.№ 000030-9290-17.08.2017 г./,/вх. № 000030-908108.08.2017 г./
На 08.08.2017 г. с вх. № 000030-9081, е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване 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 „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, бул. "Джеймс Баучер" No 20, ЕИК: 131231522,
представлявано заедно и поотделно от Георги Методиев Карабельов и Митко Цветанов
Тодоров – управители, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Merkur HD, Powerhouse of Games HD

Тип /на кабинета/

GLS 100, VST 100, CU 100, GLU 100, GLS 100 with
Topperoption-Avantgarde Trio

Версия

LX.R.5.7.2
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Протокол от изпитване №
Производител
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

170613977c от 28.07.2017 г.
adp Gauselmann GmbH, Germany
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 000030-5148/04.05.2016 г. за внос, разпространение
и сервиз на игрално оборудване
6141900006
2017 г.
1. Brilliant Sparkle;
2. Jester’s Follies;
3. Under the Rainbow;
4. Septagem;
5. Random Joker;
6. Sevens Kraze!;
7. Blazing Star;
8. Pyramid of Power;
9. Merkur Magnus;
10. King’s Tower;
11. Phoenix and Dragon;
12. Golden Temptation;
13. Coin of Gods;
14. Velvet Lounge;
15. Daring Darlings;
16. Odin;
17. Deep Sea Treasure;
18. Diamond & Fruits;
19. Double Triple Chance;
20. Treasure Bay Deluxe;
21. Amazing Mr Sevens 27;
22. Cash Impact;
23. Electric Burst;
24. Highway 81;
25. Roulette;
26. Pharao’s Riches;
27. Age of Machine;
28. Brynhild;
29. Golden Rocket;
30. Hocus Pocus Deluxe;
31. Illuminati;
32. Indian Soul;
33. Magic Mirror Deluxe II;
34. Multi Wild (blau);
35. Treasure Up;
36. Jungle Aria;
37. Mighty & Frooty;
38. Queen’s Citadel;
39. SCI-DONIA;
40. Spirit of the East;
41. Lost Temple;
42. Ka-Boom;
43. Gemblitz;
44. Brilliant Sparkle 81;
45. Exo Team;
46. FireBurst;
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47. Gems of the Night;
48. Pirates Arr Us!;
49. Frooty Temptation;
50. Super 7 Reels;
51. Egypt Sun;
52. 77777;
53. Diamond & Gold;
54. Asian Challenge;
55. Zentaurus;
56. Tiara;
57. Multi Wild (Red);
58. Spirit of Nature;
59. Cash Line 27;
60. Criss Cross 64;
61. Diamond & Fruits 27.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх.№ 000030-9229-16.08.2017 г./,/вх. № 0000309090-09.08.2017 г./
На 09.08.2017 г. с вх. № 000030-9090, е подадено писмено заявление от „ДЖЕЙ ПИ
ЕЛ” ЕООД 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 „ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

1.

Наименование

Vega Vision Multi-6

Тип
Протокол от изпитване №

VS-3,VS-5,VS-6
ИА-2024.1 от 08.08.2017 г.

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на

„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /

удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Стр. 9
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
00JM03206
2013 г.
Видео слот 15 игри:
1. EXTRA STARS;
2. ACTION MONEY;
3. OCEAN RUSH;
4. AGE OF TROY;
5. RISE OF RA;
6. 5 DAZZLING HOT;
7. VERSAILLES GOLD;
8. 20 SUPER HOT;
9. OIL COMPANY II;
10. THE WHITE WOLF;
11. EMPEROR’S PALACE;
12. QUEEN OF RIO;
13. BOOK OF MAGIC;
14. INCA GOLD II;
15. THE BIG JOURNEY.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх.№ 000030-9230-16.08.2017 г./,/вх. № 0000309091-09.08.2017 г./
На 09.08.2017 г. с вх. № 000030-9091, е подадено писмено заявление от „ДЖЕЙ ПИ
ЕЛ” ЕООД 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 „ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Vega Vision Multi-8

Тип

VS-3,VS-5,VS-6

Стр. 10
Протокол от изпитване №
Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

ИА-2026.1 от 08.08.2017 г.
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
00JM03230
2014 г.
Видео слот 17 игри:
1. BURNING HOT;
2. EXTRA STARS;
3. 20 SUPER HOT;
4. 5 DAZZLING HOT;
5. OIL COMPANY II;
6. THE WHITE WOLF;
7. RISE OF RA;
8. VERSAILLES GOLD;
9. ACTION MONEY;
10. EXTREMLY HOT;
11. MAGELLAN;
12. INCA GOLD II;
13. AGE OF TROY;
14. GOLD OF ROMA;
15. BOOK OF MAGIC;
16. 100 CATS;
17. KASHMIR GOLD.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
7.„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх.№ 000030-9231-16.08.2017 г./,/вх. № 0000309092-09.08.2017 г./
На 09.08.2017 г. с вх. № 000030-9092, е подадено писмено заявление от „ДЖЕЙ ПИ
ЕЛ” ЕООД 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 „ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,

Стр. 11
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Vega Vision Multi-9

Тип
Протокол от изпитване №

VS-3,VS-5,VS-6
ИА-2215.1 от 08.08.2017 г.
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
1.

00JM03214
2014 г.
Видео слот 17 игри:
1. LUCKY CATS;
2. OLYMPUS GLORY;
3. 40 SUPER HOT;
4. LUCKY HOT;
5. BURNING HOT;
6. EXTRA STARS;
7. 20 SUPER HOT;
8. 5 DAZZLING HOT;
9. OIL COMPANY II;
10. THE WHITE WOLF;
11. RISE OF RA;
12. VERSAILLES GOLD;
13. ACTION MONEY;
14. EXTREMLY HOT;
15. AGE OF TROY;
16. BOOK OF MAGIC;
17. OCEAN RUSH.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
8.„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх.№ 000030-9232-16.08.2017 г./,/вх. № 0000309093-09.08.2017 г./
На 09.08.2017 г. с вх. № 000030-9093, е подадено писмено заявление от „ДЖЕЙ ПИ
ЕЛ” ЕООД 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.

Стр. 12
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 „ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Vega Vision Multi-10

Тип
Протокол от изпитване №

VS-3,VS-5,VS-6
ИА-2283.1 от 08.08.2017 г.
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
1.

00JM03242
2014 г.
Видео слот 17 игри:
1. ROUTE OF MEXICO;
2. 5 DAZZLING HOT;
3. ACTION MONEY;
4. ULTIMATE HOT;
5. RISE OF RA;
6. OLYMPUS GLORY;
7. 40 SUPER HOT;
8. VERSAILLES GOLD;
9. BURNING HOT;
10. GRACE OF CLEOPATRA;
11. 20 SUPER HOT;
12. OCEAN RUSH;
13. CRAZY BUGS;
14. EXTRA STARS;
15. EMPEROR’S PLACE;
16. LUCKY CATS;
17. 100 CATS.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
9.„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ“ ЕООД, гр. София /изх.№ 000030-9233-16.08.2017 г./,/вх. № 0000309094-09.08.2017 г./
На 09.08.2017 г. с вх. № 000030-9094, е подадено писмено заявление от „ДЖЕЙ ПИ
ЕЛ” ЕООД 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

Стр. 13
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 „ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район „Триадица”, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 121810115,
представлявано от Любомир Петров Петков–Пашов – управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

Vega Vision Multi-7

Тип
Протокол от изпитване №

VS-3,VS-5,VS-6
ИА-2025.1 от 08.08.2017 г.

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
1.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ДЖЕЙ ПИ ЕЛ” ЕООД /
№ 000030-11325/23.11.2015 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
00JM03217
2014 г.
Видео слот 15 игри:
1. ACTION MONEY;
2. OCEAN RUSH;
3. AGE OF TROY;
4. RISE OF RA;
5. 5 DAZZLING HOT;
6. VERSAILLES GOLD;
7. MAGELLAN;
8. EXTREMLY HOT;
9. JUNGLE ADVENTURE;
10. 20 SUPER HOT;
11. OIL COMPANY II;
12. CASINO MANIA;
13. THE WHITE WOLF;
14. CRAZY BUGS;
15. SUMMER BLISS.

Стр. 14
10.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9257-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9156-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9156, 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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

CAT 4 CASH MULTI-2

Тип
Протокол от изпитване №

EGT
ИА-2623.2 от 09.08.2017 г.

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS10-1 – 136402
2016 г.
Видео слот 6 игри:
1. AMAZING AMAZONIA CAT 4 CASH;
2. CORAL ISLAND CAT 4 CASH;
3. EGYPT SKY CAT 4 CASH;
4. FOREST TALE CAT 4 CASH;
5. WICHES’ CHARM CAT 4 CASH;
6. ZODIAC WHEEL CAT 4 CASH.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
11.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9258-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9157-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9157, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал.

Стр. 15
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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

CAT 4 CASH MULTI-1

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS7/EGT-VS10-1
ИА-2374.2 от 09.08.2017 г.

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS10-1 – 136402
2016 г.
Видео слот 6 игри:
1. ACTION MONEY CAT 4 CASH;
2. OCEAN RUSH CAT 4 CASH;
3. AGE OF TROY CAT 4 CASH;
4. RISE OF RA CAT 4 CASH;
5. OIL COMPANY II CAT 4 CASH;
6. BOOK OF MAGIC CAT 4 CASH.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
12.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9259-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9158-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9158, 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
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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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

VEGA VISION+MULTI-4

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS5/ EGT-VS6
ИА-2003.1 от 01.08.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

EGT-VS5 – 141863
2017 г.
Видео слот 15 игри:
1. FUJIYAMA;
2. FRUITS KINGDOM;
3. ULTIMATE HOT Plus;
4. BURNING HOT Plus;
5. 5 DAZZLING HOT Plus;
6. VERSAILLES GOLD Plus;
7. MAYAN SPIRIT;
8. GREAT ADVENTURE;
9. LUCKY CATS Plus;
10. AZTEC GLORY;
11. RISE OF RA II;
12. EXTRA STARS Plus;
13. 20 SUPER HOT Plus;
14. BOOK OF MAGIC Plus;
15. THE GREAT EGYPT.
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13.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9260-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9159-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9159, 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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

VEGA VISION+MULTI-5

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS5/ EGT-VS6
ИА-2065.2 от 01.08.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

EGT-VS5 – 142789
2017 г.
Видео слот 15 игри:
1. OLIMPUS GLORY Plus;
2. 20 SUPER HOT Plus;
3. 5 DAZZLING HOT Plus;
4. FRUITS KINGDOM;
5. VERSAILLES GOLD Plus;
6. LUCKY HOT Plus;
7. ULTIMATE HOT Plus;
8. EXREMELY HOT Plus;
9. EXTRA STARS Plus;
10. FAST MONEY;
11. THE GREAT EGYPT;
12. RISE OF RA II;
13. BURNING HOT Plus;
14. AZTEC GLORY;
15. LUCKY CATS Plus.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
14.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9261-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9160-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9160, 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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

VEGA VISION+MULTI-7

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS5/ EGT-VS6
ИА-2227.1 от 01.08.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

EGT-VS5 – 143862
2017 г.
Видео слот 15 игри:
1. RETRO STYLE;
2. GRACE OF CLEOPATRA Plus;
3. FLAMING HOT;
4. 40 SUPER HOT Plus;
5. DRAGON REELS;
6. OLIMPUS GLORY Plus;
7. CATS ROYAL;
8. RICH WORLD;
9. FUJIYAMA;
10. 100 CATS Plus;
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11. BURNING HOT PLUS;
12. 20 SUPER HOT PLUS;
13. GREAT ADVENTURE;
14. OCEAN RUSH II;
15. RISE OF RA II
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
15.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9262-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9161-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9161, 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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

VEGA VISION+MULTI-6

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS5/ EGT-VS6
ИА-2113.1 от 01.08.2017 г.

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS5 – 143345
2017 г.
Видео слот 15 игри:
1. RICH WORLD;
2. CATS ROYAL;
3. ALOHA PARTY;
4. FUJIYAMA;
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5. OLIMPUS GLORY Plus;
6. 20 SUPER HOT PLUS;
7. 2 DRAGONS;
8. MAYAN SPIRIT;
9. FRUITS KINGDOM;
10. DRAGON REELS;
11. BLUE HEART;
12. OCEAN RUSH II;
13. 5 DAZZLING HOT Plus;
14. 50 HORSES;
15. OIL COMPANY II Plus.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
16.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9263-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9162-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9162, 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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Multi Hits-1

Тип
Протокол от изпитване №

EGT
ИА-2615.3 от 09.08.2017 г.

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

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
EGT-VS15 – 134796
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Година на производство
Вид на играта

2016 г.
Видео слот 4 игри:
1. Stone Story;
2. Sweet Quest;
3. Retro Cabaret;
4. Farmland.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
17.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9264-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9163-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9163, 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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

CLASSIC VEGA+MULTI-2

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS6-3
ИА-2051.1 от 03.08.2017 г.

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

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
138304
2017 г.

Стр. 22
Вид на играта

Видео слот 15 игри:
1. GREAT ADVENTURE;
2. EXREMELY HOT Plus;
3. ACTION MONEY II;
4. VERSAILLES GOLD Plus;
5. AGE OF TROY Plus;
6. SAVANNA’S LIVE;
7. RISE OF RA II;
8. LUCKI BUZZ;
9. BLUE HEART;
10. MAGELLAN Plus;
11. OIL COMPANY II Plus;
12. BOOK OF MAGIC Plus;
13. THE GREAT EGYPT;
14. 5 DAZZLING HOT Plus;
15. 20 SUPER HOT Plus.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
18.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9265-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9164-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9164, 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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

CLASSIC VEGA+MULTI-1

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS6-3
ИА-2050.1 от 03.08.2017 г.

Производител/ номер на
удостоверение

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

Стр. 23
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
137373
2017 г.
Видео слот 10 игри:
1. THE GREAT EGYPT;
2. SAVANNA’S LIFE;
3. RISE OF RA II;
4. LUCKI BUZZ;
5. 2 DRAGONS;
6. 20 SUPER HOT Plus;
7. OCEAN RUSH II;
8. 5 DAZZLING HOT Plus;
9. MAGELLAN Plus;
10. OIL COMPANY II Plus.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
19.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9266-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9165-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9165, 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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

CLASSIC VEGA+MULTI-7

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS6-3
ИА-2258.1 от 03.08.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение

Стр. 24
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
143614
2017 г.
Видео слот 15 игри:
1. RETRO STYLE;
2. GRACE OF CLEOPATRA Plus;
3. FLAMING HOT;
4. 40 SUPER HOT Plus;
5. DRAGON REELS;
6. OLIMPUS GLORY Plus;
7. CATS ROYAL;
8. RICH WORLD;
9. FUJIYAMA;
10. 100 CATS Plus;
11. BURNING HOT Plus;
12. 20 SUPER HOT Plus;
13. GREAT ADVENTURE;
14. OCEAN RUSH II;
15. RISE OF RA II.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
20.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9267-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9166-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9166, 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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред

Наименование

CLASSIC VEGA+MULTI-5

Стр. 25
1.

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

EGT-VS6-3
ИА-2114.1 от 03.08.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
141830
2017 г.
Видео слот 15 игри:
1. OLIMPUS GLORY Plus;
2. 20 SUPER HOT Plus;
3. 5 DAZZLING HOT Plus;
4. FRUITS KINGDOM;
5. VERSAILLES GOLD Plus;
6. LUCKY HOT Plus;
7. ULTIMATE HOT Plus;
8. EXREMELY HOT Plus;
9. EXTRA STARS Plus;
10. FAST MONEY;
11. THE GREAT EGYPT;
12. RISE OF RA II;
13. BURNING HOT Plus;
14. AZTEC GLORY;
15. LUCKY CATS Plus.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
21.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9268-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9167-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9167, 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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:

Стр. 26
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

CLASSIC VEGA+MULTI-4

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS6-3
ИА-2053.1 от 03.08.2017 г.

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
140062
2017 г.
Видео слот 15 игри:
1. FUJIYAMA;
2. FRUITS KINGDOM;
3. ULTIMATE HOT Plus;
4. BURNING HOT Plus;
5. 5 DAZZLING HOT Plus;
6. VERSAILLES GOLD Plus;
7. MAYAN SPIRIT;
8. GREAT ADVENTURE;
9. LUCKY CATS Plus;
10. AZTEC GLORY;
11. RISE OF RA II;
12. EXTRA STARS Plus;
13. 20 SUPER HOT Plus;
14. BOOK OF MAGIC Plus;
15. THE GREAT EGYPT.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
22.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9269-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9168-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9168, 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

Стр. 27
РЕШИ:
Утвърждава представената от „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД със
седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1151,
район Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

CLASSIC VEGA+MULTI-3

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS6-3
ИА-2052.1 от 03.08.2017 г.

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
139581
2017 г.
Видео слот 15 игри:
1. LUCKY CATS Plus;
2. MAYAN SPIRIT;
3. LUCKY HOT Plus;
4. GREAT ADVENTURE;
5. 50 HORSES;
6. BURNING HOT Plus;
7. VERSAILLES GOLD Plus;
8. 20 SUPER HOT Plus;
9. 5 DAZZLING HOT Plus;
10. EXTRA STARS Plus;
11. BLUE HEART;
12. LUCKY BUZZ;
13. EXREMELY HOT Plus;
14. RISE OF RA II;
15. CRAZY BUGS II.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
23.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9270-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9169-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9169, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).

Стр. 28
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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

CLASSIC VEGA+MULTI-6

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS6-3
ИА-2115.1 от 03.08.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

141925
2017 г.
Видео слот 15 игри:
1. RICH WORLD;
2. CATS ROYAL;
3. ALOHA PARTY;
4. FUJIYAMA;
5. OLIMPUS GLORY Plus;
6. 20 SUPER HOT PLUS;
7. 2 DRAGONS;
8. MAYAN SPIRIT;
9. FRUITS KINGDOM;
10. DRAGON REELS;
11. BLUE HEART;
12. OCEAN RUSH II;
13. 5 DAZZLING HOT Plus;
14. 50 HORSES;
15. OIL COMPANY II Plus.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
24.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9271-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9170-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9170, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал.

Стр. 29
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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

DIAMOND LIFE MULTI-1

Тип
Протокол от изпитване №

EGT
ИА-2533.2 от 09.08.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

150705
2016 г.
Видео слот 9 игри:
1. 20 SUPER HOT DIAMOND LIFE;
2. BURNING HOT DIAMOND LIFE;
3. RISE OF RA II DIAMOND LIFE;
4. EGYPT SKY DIAMOND LIFE;
5. CIRCUS BRILLIANT DIAMOND LIFE;
6. VERSAILLES GOLD DIAMOND LIFE;
7. SHINING CROWN DIAMOND LIFE;
8. FOREST TALE DIAMOND LIFE;
9. SECRETS OF ALCHEMY DIAMOND LIFE.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
25.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9272-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9171-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9171, 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

Стр. 30
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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

EGYPT QUEST MULTI-1

Тип
Протокол от изпитване №

EGT
ИА-2582.2 от 09.08.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

EGT-VS10-2 - 150816
2016 г.
Видео слот 6 игри:
1. 20 SUPER HOT EGYPT QUEST;
2. BURNING HOT EGYPT QUEST;
3. RISE OF RA II EGYPT QUEST;
4. EGYPT SKY EGYPT QUEST;
5. HELLOWEEN EGYPT QUEST;
6. CIRCUS BRILLIANT EGYPT QUEST.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
26.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9273-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9172-14.08.2017 г./
На 14.08.2017 г. с вх. № 000030-9172, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на модификации на игрално оборудване по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за
включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за
изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване
на проверки (Наредбата).

Стр. 31
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 Панчарево, ж.к. местност Враня - Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК:
130947038, представлявано от Владимир Петров Доков - управител, 1 /един/ брой
модификация на игрално оборудване, както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

VEGA VISION+MULTI-3

Тип
Протокол от изпитване №

EGT-VS5/ EGT-VS6
ИА-1991.1 от 27.07.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

EGT-VS5-141177
2017 г.
Видео слот 15 игри:
1. LUCKY CATS Plus;
2. Mayan spirit;
3. LUCKY hot Plus;
4. Great adventure;
5. 50 Horses;
6. Burning hot plus;
7. VERSAILLES GOLD Plus;
8. 20 SUPER HOT Plus;
9. 5 DAZZLING HOT Plus;
10. EXTRA STARS Plus;
11. BLUE HEART;
12. LUCKY BUZZ;
13. EXREMELY HOT Plus;
14. RISE OF RA II;
15. CRAZY BUGS II.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
27.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9297-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9249-16.08.2017 г./
На 16.08.2017 г. с вх. № 000030-9249, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от

Стр. 32
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: гр. София 1151, район Панчарево, ж.к. местност Враня
- Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК: 130947038, представлявано от
Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

DIAMOND LIFE MULTI-2

Тип
Протокол от изпитване №

EGT
ИА-2673 от 05.06.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване

Производител/ номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

EGT-VS11-1 - 150705
2016 г.
Видео слот 6 игри:
1. Spanish Passion Diamond Life;
2. Genius of Leonardo Diamond Life;
3. Halloween Diamond Life;
4. Amazons’ Battle Diamond Life;
5. Pin Up Queens Diamond Life;
6. Egypt Sky Diamond Life;

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
28.„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, гр. София /изх. № 000030-9298-17.08.2017
г./,/вх. № 000030-9250-16.08.2017 г./
На 16.08.2017 г. с вх. № 000030-9250, е подадено писмено заявление от „ЕВРО ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД 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).

Стр. 33
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: гр. София 1151, район Панчарево, ж.к. местност Враня
- Лозен - Триъгълника, ул. „Марица” No 4, ЕИК: 130947038, представлявано от
Владимир Петров Доков, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕМИЯ ДЖАКПОТ:
№ по
ред

Наименование
Тип, версия
Протокол от изпитване №
Производител / номер на
удостоверение

1.

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

Cистема за формиране на премия Джакпот
„DIAMOND LIFE 2“
EGT-JS31
ДП-145 от 11.08.2017 г.
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
„ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД
№ И-2232/31.10.2013 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
111607
2015

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
29.„ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ГТ- ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС“ ЕООД, гр. Враца
/изх. № 000030-9342-18.08.2017 г./,/вх. № 000030-9295-17.08.2017 г./
На 17.08.2017 г. с вх. № 000030-9295, е подадено писмено заявление от "ИГРАЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС" EООД 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 "ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС" EООД със седалище и адрес на управление: област Враца, гр. Враца,
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ул. „Димитраки Хаджитошев” No 2, ЕИК: 106588535, представлявано от Галя
Цветанова Иванова - управител, 1 /един/ брой модификация на игрално оборудване,
както следва:
1. МОДИФИКАЦИЯ НА ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

GT

Тип, версия
Протокол от изпитване №

Gametron-BG, версия V3.0
№ ИА-2488.4от 14.08.2017 г.

Производител / номер на
удостоверение

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

"ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС" EООД
№ 000030-10314/22.12.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
"ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ГТ - ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС" EООД
№ 000030-10314/22.12.2014 г. за производство,
разпространение и сервиз на игрално оборудване
170722-001
2017
Видео слот 60 игри:
1. MEIJI;
2. MANY CLOVERS;
3. 10 PLENTY DIAMONDS;
4. 100 PLENTY DIAMONDS;
5. EGYPT LAND;
6. FRUITS & PARTY;
7. KING’S FRUITS;
8. RED TALE;
9. UNICORN FORTUNE;
10. TROY STORY;
11. PLENTY CROWNS;
12. HOT CROWN;
13. SHINING DIAMOND;
14. BLAZING 7 FREE;
15. MANY FREE;
16. EGYPT GODDESSES;
17. WILD WOLVES;
18. ADVENTURE AMAZONIA;
19. SEA PEARL;
20. THAI SMILE;
21. HOT FORTE;
22. TROPIC SMILEY;
23. COPACABANA BEACH;
24. DRAGON CASTLE;
25. SAMURAI LEGEND;
26. CHINA STREAK;
27. ICE VIKING;
28. RED WOLF;
29. MASK OF VENICE;
30. 100 SIBERIAN TIGERS;
31. VERONICA;
32. ANCIENT GLORY;
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33. MASK OF MASAI;
34. INDIA LOVE;
35. NIGHT OF EGYPT;
36. KING’S PATH;
37. TEMPO CASINO;
38. SILK POWER;
39. DIAMOND NIGHTS;
40. CEASER’S DECREE;
41. MIGHTY ROME;
42. GREAT RA;
43. THE EMPEROR;
44. KING ALEXANDER;
45. SPHINX OF GIZA;
46. SHOW ROUGE;
47. 20 FIRE HOT;
48. 100 FIRE HOT;
49. SUPER 7’S;
50. FRUIT FRESHNESS;
51. FRUITY TEMPTATION;
52. PINK 7 FREE;
53. PINK SUPER 7’S;
54. HOT HUNDRED;
55. 20 FORCE;
56. 20 PLENTY;
57. SUPER 7 FREE;
58. 10 FIRE HOT;
59. 40 FIRE HOT;
60. FRUIT PARTLY.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на искания за извършване на промени в Удостоверение за
издаден лиценз:
1. За тото игри:
1.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-922116.08.2017/ /вх. № 000030-9131-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9131, 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 намаление с 2
/два/ и увеличение с 2 /два/ броя на тото пунктовете.
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 – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
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I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ – Двата аслана;
2. гр. София, ж. к. „Младост 1“, бл. 70А.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Генерал Баранов“ № 52;
2. гр. Ямбол, ж. к. „Бенковски“, в страни от бл. 11.
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."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-928917.08.2017/ /вх. № 000030-9244-16.08.2017/
На 16.08.2017 г. с вх. № 000030-9244, 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 намаление с 4
/четири/ броя на тото пунктовете.
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 – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. гр. Шумен, бул. „Славянски“;
2. гр. Шумен, ул. „Васил Друмев“ № 45;
3. с. Дибич, обл. Шумен, ул. „Г. Димитров“ № 32;
4. с. Никола Козлево, обл. Шумен, ул. „23-ти септември“ № 2.
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."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-929317.08.2017/ /вх. № 000030-9246-16.08.2017/
На 16.08.2017 г. с вх. № 000030-9246, 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
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приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в увеличение с 3
/три/ броя на тото пунктовете.
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 – изпълнителен директор, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следните пунктове:
1. с. Драгичево, обл. Перник, ул. „Кракра“ № 45;
2. с. Мламолово, обл. Перник, ул. „Станке Димитров“ № 20;
3. с. Гроздьово, обл. Варна, бул. „Ленин“ № 2.
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 залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-922216.08.2017/ /вх. № 000030-9130-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9130, 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 намаление с 2 /два/ и увеличение с 2 /два/ тото
пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, 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:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ – Двата аслана;
2. гр. София, ж. к. „Младост 1“, бл. 70А.
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II. 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 следните пунктове:
1. гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Генерал Баранов“ № 52;
2. гр. Ямбол, ж. к. „Бенковски“, в страни от бл. 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-928817.08.2017/ /вх. № 000030-9243-16.08.2017/
На 16.08.2017 г. с вх. № 000030-9243, 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 намаление с 4 /четири/ тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, 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 прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следните пунктове:
1. гр. Шумен, бул. „Славянски“;
2. гр. Шумен, ул. „Васил Друмев“ № 45;
3. с. Дибич, обл. Шумен, ул. „Г. Димитров“ № 32;
4. с. Никола Козлево, обл. Шумен, ул. „23-ти септември“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-929117.08.2017/ /вх. № 000030-9245-16.08.2017/
На 16.08.2017 г. с вх. № 000030-9245, 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
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приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в увеличение с 3 /три/ тото пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от
Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, 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 следните пунктове:
1. с. Драгичево, обл. Перник, ул. „Кракра“ № 45;
2. с. Мламолово, обл. Перник, ул. „Станке Димитров“ № 20;
3. с. Гроздьово, обл. Варна, бул. „Ленин“ № 2.
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 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 тото игри:
1.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-924116.08.2017/ /вх. № 000030-9140-14.08.2017/
На 14.08.2017г. с вх. № 000030-9140, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане на тото игра „ТОТО 2 - 6 от 42”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, Игрални условия и правила за организиране и провеждане на тото игра „ТОТО 2 - 6
от 42“.
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. За тото игри (онлайн):
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-924216.08.2017/ /вх. № 000030-9141-14.08.2017/
На 14.08.2017г. с вх. № 000030-9141, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
и провеждане онлайн на тото игра „ТОТО 2- 6 от 42”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко
изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен
директор, Игрални условия и правила за организиране и провеждане онлайн на тото игра
„ТОТО 2- 6 от 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.
3. За лотарийни игри:
3.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-924016.08.2017/ /вх. № 000030-9132-11.08.2017/
На 11.08.2017 г. с вх. № 000030-9132, 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 утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на 1 /един/ брой
образец на талон за участие в моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова
разновидност „ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА 2, СПЕЧЕЛИ 10 ПЕЧАЛБИ Х 100 000
ЛЕВА” - първи тираж, с общ брой 10 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.
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, т. 9 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 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 – изпълнителен директор, за организиране на моментна лотарийна игра
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” с 33 /тридесет и три/ броя разновидности, в това число
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въвеждането на нова разновидност с наименование „ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА 2,
СПЕЧЕЛИ 10 ПЕЧАЛБИ Х 100 000 ЛЕВА” – първи тираж.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъде утвърден 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна
игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, нова разновидност „ОСТРОВЪТ НА СЪКРОВИЩАТА 2,
СПЕЧЕЛИ 10 ПЕЧАЛБИ Х 100 000 ЛЕВА ” - първи тираж, с общ брой 10 000 000 бр. и
номинална стойност – 3 лв.
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. Разни.

Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

