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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ
МЕСЕЦИТЕ МАЙ И ЮНИ 2004 ГОД.

I. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 391/08.06.2004 год. дава разрешение на

“КАЗИНО ФЛАМИНГО 1” ООД, гр. Пловдив, за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино, в обект с адрес: гр.
Пловдив, бул. “Цар Борис III - Обединител” № 42, хотел “Марица”
със 6 (шест) броя игрални маси и 16 (шестнадесет) броя игрални
автомати с 16 (шестнадесет) броя игрални места;
II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 326/03.05.2004 год. дава разрешение на
“ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес: гр. София, ул.
“Иван Асен II” № 18, със 17 (седемнадесет) броя игрални автомати с
22 (двадесет и два) броя игрални места;
• С решение № 346/18.05.2004 год. дава разрешение на
“НАВИ” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: с. Рибарица, общ. Тетевен, хотел
“Евъргрийн Палас”, със 7 (седем) броя игрални автомати с 12
(дванадесет) броя игрални места;
• С решение № 347/18.05.2004 год. дава разрешение на
“КАРАСИН - 99” ООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, в обект с адрес: с. Сатовча, общ. Гоце
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Делчев, (УПИ) XIII, кв. 40, с 10 (десет) броя игрални автомати с 10
(десет) броя игрални места;
• С решение № 392/08.06.2004 год. дава разрешение на
“КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: гр. Димитровград, ул. “Цар
Борис I” № 8, с 15 (петнадесет) броя игрални автомати с 15
(петнадесет) броя игрални места;
• С решение № 393/08.06.2004 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“ВИТ – 64 – ВАСИЛ ТОШЕВ”, гр. Велинград, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Велинград,
ул. “Александър Стамболийски” бл. 2;
• С решение № 446/08.06.2004 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: гр. София, ул. “Цар Самуил” №
102, с 21 (двадесет и един) броя игрални автомати с 21 (двадесет и
един) броя игрални места;
• С решение № 447/08.06.2004 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Христо
Ботев” № 13, с 21 (двадесет и един) броя игрални автомати с 25
(двадесет и пет) броя игрални места;
III. ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ
• С решение № 394/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ГЕЙМПРОМ” ЕООД, гр. София, за производство и
разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри за срок от 5
(пет)
години;
утвърждава
на
“ГЕЙМПРОМ”
ЕООД
идентификационен знак, емблема (запазена търговска марка),
графичен образец на фирмената пломба и графичен образец във
връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за хазарта;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ
ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ МАЙ И ЮНИ 2004 Г.

I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 328/03.05.2004 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ПЕТИ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЯЛ – 2004 г. на периодична дялова лотарийна
игра организирана от ДП “Държавната парично-предметна лотария”;
• С решение № 432/08.06.2004 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ШЕСТИ – 2004
г. на периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП
“Държавната парично-предметна лотария”;
• С решение № 433/08.06.2004 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ШЕСТИ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЯЛ – 2004 г. на периодична дялова лотарийна
игра организирана от ДП “Държавната парично-предметна лотария”;
II. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 349/18.05.2004 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за
промени в броя и адресите на обектите, в които ще се приемат залози
за тото играта “ТОТО 2”;
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• С решение № 350/18.05.2004 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за
промени в броя и адресите на обектите, в които ще се приемат залози
за тото играта “ТОТО 2”;
• С решение № 351/18.05.2004 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за
промени в броя и адресите на обектите, в които ще се приемат залози
за тото играта “ТОТО 1”;
• С решение № 396/08.06.2004 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за
промени в броя и адресите на обектите, в които ще се приемат залози
за тото играта “ТОТО 2”;
• С решение № 397/08.06.2004 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за
промени в броя и адресите на обектите, в които ще се приемат залози
за тото играта “ТОТО 2”;
III. ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С решение № 348/18.05.2004 год. дава разрешение на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промени в броя и адресите на
букмейкърските пунктове, в които ще се приемат залози за игрите със
залагания върху резултати от спортни състезания;
• С решение № 395/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промени в броя и адресите на
букмейкърските пунктове, в които ще се приемат залози за игрите със
залагания върху резултати от спортни състезания;
IV. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 329/03.05.2004 год. дава разрешение на
“АКТИВ БГ” АД, гр. София, за намаляване броя на игралните
автомати с 18 (осемнадесет) броя игрални автомати в игрално казино
с адрес: гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 131, казино
“Принцес”;
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• С решение № 330/03.05.2004 год. дава разрешение на
“АКТИВ БГ” АД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой
електронна рулетка с 8 (осем) броя игрални места в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 131, казино
“Принцес”;
• С решение № 331/03.05.2004 год. дава разрешение на
“КАПИТАЛ” ООД, гр. Бургас, за увеличаване с 2 (два) броя на
игралните маси, подмяна на 2 (два) броя игрални автомати и
увеличаване с 18 (осемнадесет) броя на игралните автомати в игрално
казино с адрес: к. к. “Слънчев бряг”, общ. Несебър, хотел “Кубан”;
• С решение № 345/03.05.2004 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в решение № 054/02.03.2004г. на ДКХ и
се издава разрешение на “АНГЛО БОЛКАН” ООД, гр. София, с
вписани български лева в колона “Вид на залога” на таблицата с
игралните маси в игрално казино с адрес: гр. София, пл. “Света
Неделя” № 5, хотел “Шератон София Балкан”;
• С решение № 352/18.05.2004 год. дава разрешение на
“АКТИВ БГ” АД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрална
маса за “Блек Джек” с 1 (един) брой игрална маса за “Покер с три
карти” в игрално казино с адрес: гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”
№ 131, казино “Принцес”;
• С решение № 353/18.05.2004 год. дава разрешение на
“ЙОВАЛ - 2001” АД, гр. София, за увеличение с 15 (петнадесет)
броя и подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. “Джеймс Баучер” № 100, хотел “Зографски Кемпински”;
• С решение № 378/18.05.2004 год. дава разрешение на
“КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, за вписване на промяна по
съдебната регистрация в разрешение №425/28.10.2003г. за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: с. Кулата,
общ. Петрич, магистрално шосе Е-80; Да бъдат вписани следните
промени: преместване на седалището и адреса на управление в гр.
София, ж.к. “Надежда II”, бл. 204, вх. А, ет. 1, ап. 2; нов изпълнителен
директор – Махер Хасан;
• С решение № 398/08.06.2004 год. дава разрешение на
“АКТИВ БГ” АД, гр. София, за подмяна на 12 (дванадесет) броя
игрални автомати и увеличение с 1 (един) брой електронна рулетка с
8 (осем) броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. София, бул.
“Кн. Мария Луиза” № 131, казино “Принцес”;
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• С решение № 399/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ХЕМУС 2003” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати и промяна на залога на игралните маси от BGL в
EUR и BGL в игрално казино с адрес: гр. София, бул. “Черни връх”
№ 31;
• С решение № 400/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за подмяна на игра на игрална маса в игрално казино с адрес:
гр. София, пл. “Народно събрание” № 4;
• С решение № 431/08.06.2004 год. отказва да даде
разрешение за промяна по съдебна регистрация на “ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София: установи се
неизпълнение на императивните разпоредби на чл. 7, т. 1 и т. 2 от
Закона за хазарта; при преписката липсват данни за изпълнение на
условията на чл. 7 от ЗХ; не са спазени изискванията на чл. 15, т.
7,б,”г”;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 332/03.05.2004 год. дава разрешение на
“КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомата в игрална зала с адрес гр. Бургас, ул. “Трапезица” № 3;
• С решение № 333/03.05.2004 год. дава разрешение на
“КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомата в игрална зала с адрес гр. Горна Оряховица, ул. “Княз
Борис” № 4;
• С решение № 334/03.05.2004 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Перник, ул.
“Кракра” № 15;
• С решение № 335/03.05.2004 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков, за подмяна на 1 (един)
брой и увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес гр. Ихтиман, ул. “Полк. Борис Дрангов” № 2;
• С решение № 336/03.05.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 7
(седем) броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Варна, ул.
“Ангел Георгиев” № 50;
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• С решение № 337/03.05.2004 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Трявна, ул.
“А. Кънчев” № 37;
• С решение № 338/03.05.2004 год. дава разрешение на
“ФСО” ООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомата в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Кюстендил” № 66;
• С решение № 339/03.05.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“МИХНЕВИ – Р. МИХНЕВ”, гр. Сливен, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Сливен, кв.
“Българка”, супермаркет № 15;
• С решение № 340/03.05.2004 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ООД, гр. София, за увеличаване с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Гоце
Делчев” № 6;
• С решение № 341/03.05.2004 год. дава разрешение на “ЕС
- ГЕЙМ” ЕООД, гр. Варна, за вписване на следните промени
съгласно решение от 23.01.2004г. на Варненския окръжен съд: да се
впише като управител Никола Атанасов Атанасов; седалище и адрес
на управление става гр. Варна, ул. “Батова” № 7; преобразуване на
дружеството от дружество с ограничена отговорност в еднолично
дружество с ограничена отговорност;
• С решение № 354/18.05.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ВИТ – 64 – ВАСИЛ ТОШЕВ”, гр. Велинград, за подмяна на 6
(шест) броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Велинград,
ул. “Александър Стамболийски” бл.2;
• С решение № 355/18.05.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“РОЯЛС – КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна
на 4 (четири) броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр.
Петрич, ул. “Пере Тошев” № 7;
• С решение № 356/18.05.2004 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Враца, пл. “Христо
Ботев”;
• С решение № 357/18.05.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТЪР АНДОНОВ”, гр. Ловеч, за подмяна на 3 (три) и
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес гр. Ловеч, пл. “Тодор Кирков” – Младежки дом;
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• С решение № 358/18.05.2004 год. дава разрешение на
“ДВД” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомата в игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. “Полковник
Бонев” № 10;
• С решение № 359/18.05.2004 год. дава разрешение на “АЙ
ДЖИ ЕМ” АД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомата в игрална зала с адрес гр. Димитровград, ул. “Петър
Берон” Прима - център;
• С решение № 360/18.05.2004 год. дава разрешение на
“ФИЛИ” ООД, гр. Плевен, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомата и увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 192;
• С решение № 361/18.05.2004 год. дава разрешение на
“ПИТ 2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Гурко” № 62;
• С решение № 362/18.05.2004 год. дава разрешение на “ЕЛ.
ДЖИ. ЕС.” ООД, гр. София, за подмяна на 12 (дванодесет) броя и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес гр. София, ул. “Солунска” № 20;
• С решение № 363/18.05.2004 год. дава разрешение на
“ДЖОГ” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати и изваждане от експлоатация на утвърдена от ДКХ система
за формиране на премия “ДЖАКПОТ” – EASY LINK, тип IAMC в
игрална зала с адрес гр. София, бул. “Мадрид” № 10;
• С решение № 364/18.05.2004 год. дава разрешение на “БИ
АЙ ДЖИ - ГРОУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Поморие, ул. “Яворов”
№ 15;
• С решение № 365/18.05.2004 год. дава разрешение на
“КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 7 (седем) броя и
намаление с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес гр. Велико Търново, ул. “Христо Ботев” № 1;
• С решение № 366/18.05.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, бул.
“8-ми Приморски полк” № 97;
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• С решение № 367/18.05.2004 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Плевен, ул.
“Освобождение” № 2;
• С решение № 368/18.05.2004 год. дава разрешение на
“БРИЗ - ЕЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес гр. София, ж. к. “Дружба - 2”, срещу
бл. № 208;
• С решение № 369/18.05.2004 год. дава разрешение на
“БРИЗ - ЕЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ж. к. “Слатина”, ъгъла
на ул. “Слатинска” и ул. “Циклама”;
• С решение № 370/18.05.2004 год. дава разрешение на
“БРИЗ - ЕЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ж. к. “Дружба - 1”, бул.
“К. Пастухов” до бл. № 69;
• С решение № 371/18.05.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“МАЯ – МАРИЯ БЪЧВАРОВА”, с. Приселци, общ. Несебър, за
увеличение с 1 (една) електронна рулетка с 4 (четири) броя игрални
места за игрална зала с адрес гр. Стражица, “Автогара”, кв. 102,
парцел II;
• С решение № 372/18.05.2004 год. дава разрешение на “К И
С - 98” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. “Карловска” № 36;
• С решение № 373/18.05.2004 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Шумен,
гаров площад – пешеходен подлез;
• С решение № 374/18.05.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 15
(петнадесет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр.
Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 82;
• С решение № 375/18.05.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“БОРЯНА КАРАГЬОЗОВА - ГЕЙМС”, гр. Видин, за подмяна на 10
(десет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Разлог, ул.
“Гоце Делчев” № 6;
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• С решение № 376/18.05.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, за подмяна на 5
(пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул.
“Мадрид” № 4;
• С решение № 377/18.05.2004 год. дава разрешение на
“ВЕНЕРА 1” ЕООД, гр. София, за подмяна на 17(седемнадесет)
броя игрални съоръжения с 22 (двадесет и две) игрални места с 18
(осемнадесет) броя игрални съоръжения с 22 (двадесет и две) игрални
места в игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. “11-ти август” № 5;
• С решение № 386/18.05.2004 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в решение № 231/06.04.2004г. на ДКХ за
издаване на разрешение за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. Пазарджик, ул. “Търговска” № 36 на
“КАЛИМАН” ЕООД;
• С решение № 387/18.05.2004 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в издадено Разрешение №
241/26.04.2004г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. Варна, ул. “Драган Цанков” № 8 на
“КАЛИМАН” ЕООД;
• С решение № 388/18.05.2004 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в издадено Разрешение №
235/26.04.2004г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Христо Ботев” № 91 на
“КАЛИМАН” ЕООД;
• С решение № 389/18.05.2004 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в решение № 233/06.04.2004г. на ДКХ за
издаване на разрешение за увеличение с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. Каварна, ул. “Добруджа” № 3 на
“КАЛИМАН” ЕООД;
• С решение № 390/18.05.2004 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в решения № 161/26.03.2004г. на ДКХ за
издаване на разрешение за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
и № 232/06.04.2004г. на ДКХ за издаване на разрешение за подмяна на
2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул.
“Зайчар” № 118Б на “КАЛИМАН” ЕООД;
• С решение № 401/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 7 (седем) и
увеличаване с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес гр. Варна, ул. “Д-р Пискюлиев” № 64;
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• С решение № 402/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 8 (осем)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул.
“Преслав” № 46;
• С решение № 403/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 7 (седем)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, бул. “Осми
Приморски полк” № 91;
• С решение № 404/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ж. к.
“Възраждане”, Търговски комплекс;
• С решение № 405/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 6 (шест)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул. “27-ми
юли” № 22;
• С решение № 406/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Варна, ул. “Ген.
Скобелев” № 33;
• С решение № 407/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес с. Аксаково, общ. Варна,
ул. “Георги Петлешев” № 33;
• С решение № 408/08.06.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ТОМИ – Н – ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 8 (осем)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, к-с
“Славейков”, пред бл. 64;
• С решение № 409/08.06.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ТОМИ – Н – ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3 (три)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, к-с
“Славейков”, пред бл. 4;
• С решение № 410/08.06.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“СИ ЕЛ ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ж. к.
“Славейков”, срещу бл. 58;
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• С решение № 411/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Велико
Търново, ул. “Тодор Балина” № 16;
• С решение № 412/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 6
(шест) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Горна
Оряховица, ул. “Янко Боянов” № 8;
• С решение № 413/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за увеличение с 5
(пет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места в игрална
зала с адрес гр. Плевен, ул. “Данаил Попов” № 12;
• С решение № 414/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул.
“Витоша”, № 121;
• С решение № 415/08.06.2004 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ж. к. “Меден рудник”,
срещу бл.415;
• С решение № 416/08.06.2004 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Севлиево, ул. “Стефан Пешев”
№ 45;
• С решение № 417/08.06.2004 год. дава разрешение на
“КИК” ООД, гр. Монтана, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Нова Загора, ул. “Васил
Левски” № 57;
• С решение № 418/08.06.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“НЕВИ – НАЙДЕН ШОПОВ”, гр. Пазарджик, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Пазарджик, ул.
“Пейо Яворов” № 4;
• С решение № 419/08.06.2004 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 6
(шест) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Шумен, ул.
“Алеко Константинов” № 11;
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• С решение № 420/08.06.2004 год. дава разрешение на “АЙ
ДЖИ ЕМ” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Габрово, бул. “Съзаклятие” №2;
• С решение № 421/08.06.2004 год. дава разрешение на “КАЯ
1” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. София, бул. “Цар Борис III” № 121;
• С решение № 422/08.06.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТЪР ПЕТРОВ - 90”, гр. Велико Търново, за намаляване с 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Велико
Търново, бул. “България” № 29;
• С решение № 423/08.06.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ГИНЕКС – 1 – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ул.
“Климент Охридски” – Централен кооперативен пазар;
• С решение № 424/08.06.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЕБИТ – ДЕТЕЛИН СТАМЕНОВ”, гр. Монтана, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Берковица,
ул. “Николаевска” № 15;
• С решение № 425/08.06.2004 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални съоръжения с 10 (десет) броя игрални места в игрална зала с
адрес гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 98;
• С решение № 426/08.06.2004 год. дава разрешение на
“СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 11 (единадесет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул.
“Оборище” № 13;
• С решение № 427/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ООД, гр. София, за подмяна на 13 (тринадесет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Гоце
Делчев” № 6;
• С решение № 428/08.06.2004 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) и
увеличаване с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес гр. София, ул. “Макгахан” - пазара;
• С решение № 429/08.06.2004 год. дава разрешение на “Е. Г.
– ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Велико Търново, бул.
“България” № 21;
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• С решение № 430/08.06.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ЕКЗОТИКА – 2 – БИСЕР АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, за подмяна на
4 (четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Омуртаг,
ул. “Антим I” № 3;
• С решение № 443/08.06.2004 год. допуска поправка на явна
фактическа грешка в Разрешение № 547/11.12.2004г. на ДКХ за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес гр. Велико Търново, бул. “България” № 29 на ЕТ “ПЕТЪР
ПЕТРОВ - 90” гр. Велико Търново;
• С решение № 444/08.06.2004 год. допуска поправка на явна
фактическа грешка в Разрешение № 275/11.12.2004г. на ДКХ за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес гр. Ямбол, ул. “Г. С. Раковски” № 5 на “ЖОКЕР - 1999”
ООД, гр. Сливен;
VI. ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ
• С решение № 379/18.05.2004 год. дава разрешение на
“ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София, за вписване на
нови обстоятелства в разрешение № 082/08.04.2002г. за производство
и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри –
закриване на обекта в гр. Русе, ул. “Топола” № 6 и откриване на нов
обект, в който ще се извършва дейността – гр. София, кв. “Кръстова
вада”, ул. “Иван Колев” № 12;
• С решение № 380/18.05.2004 год. дава разрешение на
“АЛФА СЪПЛАЙС” ООД, гр. София, за вписване на нови
обстоятелства в разрешение № 416/27.12.2002г. за производство и
разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри – нов обект,
в който ще сеосъществява дейността на дружеството– гр. София, ул.
“Драган Цанков” № 23;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ДЕЙСТВИЕТО НА ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ
МАЙ И ЮНИ 2004 г.

I. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 445/08.06.2004 год. се прекратява действието
на разрешение № 232/26.04.2004г. за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес гр. Пловдив, бул.”Цар Борис III Освободител” № 41, хотел “Марица”, на “КАЗИНО ФЛАМИНГО”
ООД, гр. Пловдив, преди изтичане на срока му;
II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 327/03.05.2004 год. окончателно се отнема
разрешение № 138/22.03.2001г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Враца, пазар “Дъбника”,
павилион № 33, издадено на “КАЛИМАН” ЕООД, гр. София;
• С решение № 384/18.05.2004 год. се прекратява действието
на разрешение № 137/22.03.2001г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Симеоновград,
ул.”Мусала” № 3, на “КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, преди
изтичане на срока му;
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• С решение № 385/18.05.2004 год. се прекратява действието
на разрешение № 117/21.03.2001г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Тополовград,
ул.”Младежка” № 1, на “КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, преди
изтичане на срока му;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И
ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ
МАЙ И ЮНИ 2004 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УТВЪРДИ:
1. “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри”;
2. “Задължителни изисквания за игрални зали и
игралните казина по отношение вида на помещенията или
сградата, минимална площ и разпределението на помещенията”;
3. “Задължителни правила за организация на работа и
финансов контрол при провеждане на хазартни игри и образци за
счетоводна отчетност”
НА СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАТОРИ НА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ:
I. ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СЛУЧАЙНИ
СЪБИТИЯ ЧРЕЗ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО СРЕДСТВО
“ТЕЛЕЛОТО”
• С решение № 442/08.06.2004 год. утвърждава на "ГОЛФО
ГЕЙМС" ООД, гр. София, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартна игра със
залагания върху случайни събития чрез телекомуникационно
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средство с включена промяна – УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА
ИГРАЛНИТЕ ПОЛЕТА НА УРЕДА “ЛАБИРИНТ”, НА КОЙТО СЕ
ИЗВЪРШВА ТРЕТО ТЕГЛЕНЕ НА ИГРАТА “ТЕЛЕЛОТО”.
УТВЪРДЕНО 9X6 – СТАВА 10X7;
II. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 342/03.05.2004 год. утвърждава на “АКТИВ
БГ” ООД, гр. София, представените “Образци за счетоводна
отчетност при организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” и утвърждаване размера на първоначалното зареждане на
игралните маси в игрално казино “Принцес” с адрес: гр. София, бул.
“Кн. Мария Луиза” № 131;
• С решение № 343/03.05.2004 год. отказва да утвърди на
“ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София, “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игрис
игрални автомати” с включени правила за спечелване на периодична
и предметни премии в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Васил
Левски” № 29; Членовете на Държавната комисия по хазарта
констатираха, че:
- В приложените правила за организиране и провеждане на
играта към подаденото искане, заявителят е допуснал смесване на
няколко вида хазартни игри (лото игри и томбола).
- Липсват образци на документи по реда на Наредбата за
условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
• С решение № 434/08.06.2004 год. отказва да утвърди на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, представените правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с
включени правила (на специална парична премия “Победи
менажера”) в игрално казино “Тримонциум” с адрес: гр. Пловдив,
ул. “Капитан Райчо” № 2, хотел “Тримонциум” – има смесване на
2 вида хазартни игри;
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III. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
• С решение № 344/03.05.2004 год. утвърждава на
“ТЕМАКС
КЛУБ”
ЕООД,
гр.
София,
представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес гр. Бургас, ул. “Хан Крум” № 4; в игралната зала ще бъде
инсталирана система за формиране на премия “Джакпот” “СУПЕР
ДЖАКПОТ” тип “MР” и система за формиране на специална премия
“Джакпот” “EASY LINK” тип IAMC;
• С решение № 381/18.05.2004 год. утвърждава на “СИЙ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, със система за формиране на премия
“ДЖАКПОТ” BGJP 20.11 версия 1.01 в игрална зала с адрес гр.
София, ул. “Янко Сакъзов” № 76;
• С решение № 382/18.05.2004 год. утвърждава на “ВЕНЕРА
1” ЕООД, гр. Пловдив, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, със система за формиране на премия
“ДЖАКПОТ” BGJP 20.11 версия 1.01 в игрална зала с адрес гр.
Пловдив, ул. “11-ти август” № 5;
• С решение № 383/18.05.2004 год. утвърждава на
“САМОКОВ - СПОРТ” ЕООД, к. к. Боровец, общ. Самоков,
представените игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати, в игрална зала с
адрес к. к. Боровец, общ. Самоков, хотел “Самоков”; утвърждава
система за формиране на премия “ДЖАКПОТ” СУПЕР ДЖАКПОТ
тип МР, производител “МБ – И” ЕООД, гр. София; да бъдат
утвърдени задължителни образци за счетоводна отчетност за хазартни
игри с игрални автомати – месечен за премия “ДЖАКПОТ”;
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• С решение № 435/08.06.2004 год. отказва да утвърди на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” относно
спечелването и изплащането на специални премии – “ТРИ ПАРИЧНИ
ПРЕМИИ” и “GRAND JACKPOT – ЛЕК АВТОМОБИЛ”, в игрална
зала с адрес гр. Варна, ул. “Д-р Пискюлиев” № 62 – представените
образци на документи не са по реда на Наредбата за условията и реда
за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
• С решение № 436/08.06.2004 год. отказва да утвърди на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” относно
спечелването и изплащането на специални премии – “ТРИ ПАРИЧНИ
ПРЕМИИ” и “GRAND JACKPOT – ЛЕК АВТОМОБИЛ”, в игрална
зала с адрес гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” № 91 –
представените образци на документи не са по реда на Наредбата за
условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
• С решение № 437/08.06.2004 год. отказва да утвърди на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” относно
спечелването и изплащането на специални премии – “ТРИ ПАРИЧНИ
ПРЕМИИ” и “GRAND JACKPOT – ЛЕК АВТОМОБИЛ”, в игрална
зала с адрес гр. Варна, бул. “27-ми юли” № 22 – представените
образци на документи не са по реда на Наредбата за условията и реда
за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
• С решение № 438/08.06.2004 год. отказва да утвърди на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” относно
спечелването и изплащането на специални премии – “ТРИ ПАРИЧНИ
ПРЕМИИ” и “GRAND JACKPOT – ЛЕК АВТОМОБИЛ”, в игрална
зала с адрес гр. Варна, бул. “Преслав” № 46 – представените
образци на документи не са по реда на Наредбата за условията и реда
за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
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• С решение № 439/08.06.2004 год. утвърждава на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес гр. Плевен, ул. “Данаил Попов” № 12; в игралната зала ще
бъде инсталирана система за формиране на специална премия
“Джакпот” тип “BGJP 20.11” версия 1.01;
• С решение № 440/08.06.2004 год. утвърждава на ЕТ
“ПЕТЪР ПЕТРОВ - 90”, гр. Велико Търново, представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес гр. Велико Търново, бул. “България” № 29; в игралната зала
ще бъде инсталирана система за формиране на специална премия
“Джакпот” тип “BGJP 20.11” версия 1.01;
• С решение № 441/08.06.2004 год. отказва да утвърди на
“СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включено допълнение – провеждане на
месечна томбола с предметни награди, в игрална зала с адрес гр.
София, ул. “Янко Сакъзов” № 76 – не са представени в
предвиденият срок изисканите от ДКХ документи;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

28

29

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

СПИСЪК – ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО
МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР /ДАМТН/ И
УТВЪРДЕНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
/ДКХ/ ТИПОВЕ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И ДРУГИ
ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ
МЕСЕЦИТЕ МАЙ И ЮНИ 2004 г.

I. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ Удосто Наименование
по верение
ред
№
463.

ИА 463

MAGIC COIN

464.

ИА 464

CASINO

465

ИА 465

CASINO

466.

ИА 466

CASINO

467.

ИА 467

BFG

468.

ИА 468

BFG

469.

ИА 469

BFG

470.

ИА 470

BFG

471.

ИА 471

ATRONIC

472.

ИА 472

ATRONIC

473.

ИА 473

ATRONIC

474.

ИА 474

MAGIC COIN

Тип/версия

VN-91-MF-D,
MC MYSTIC
NILE
EGT,
CRAZY BUGS
EGT,
GOLD OF
ROMA
EGT,
OIL COMPANY
OIL COMPANY
ACTION
MONEY
GOLD OF
ROMA
CRAZY BUGS
BIG BLUE
BUCKS
GHOST
HUNTER
MYSTERY
VN-91-MF-D,
MC CRAZY
BUGS

Вид

Производител/ Рециклирал/
вносител
Номер на
Номер на
разрешение
разрешение

Заявител

видеорийл “Меджик коин”
ООД

“Меджик коин” ООД

видеорийл “Танго комерс”
ООД
видеорийл “Танго комерс”
ООД

“Танго комерс” ООД

видеорийл “Танго комерс”
ООД
видеорийл “Балканфон”
ЕООД
видеорийл “Балканфон”
ЕООД
видеорийл “Балканфон”
ЕООД
видеорийл “Балканфон”
ЕООД
видеорийл Atronic
International GmbH
видеорийл Atronic
International GmbH
видеорийл Atronic
International GmbH
видеорийл “Меджик коин”
ООД

“Танго комерс” ООД

“Танго комерс” ООД

“Балканфон” ЕООД
“Балканфон” ЕООД
“Балканфон” ЕООД
“Балканфон” ЕООД
“Рент Геймс” ЕООД
“Рент Геймс” ЕООД
“Рент Геймс” ЕООД
“Меджик коин” ООД
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476.

ИА 475
ИА 476

FORTE CARD
NATIONAL
MULTI GAME 1

FX 01-FF
EGT-VP

477.

ИА 477

NATIONAL
MULTI GAME 2

EGT-VP

478.

ИА 478

CASINO

479.

ИА 479 WILD CHERRY

COINTEC,
DIAMOND
WORLD
IGT Slot

480.

ИА 480

481.
482.
483.

RED, WHITE &
IGT Slot
BLUE
ИА 481 PLAYERS EDGE
IGT Poker
DRAW POKER
ИА 482
ROYAL
VE 53,
AMERICAN
MYSTIC NILE
GAMES
ИА 483
БАРГЕЙМ
BG 23-03,
V1.10 Dyonisus

484.

ИА 484

SLOMASTER
ROULETTE

MR-08B

485.

ИА 485

BLITZ

BREAK THE
SPELL

30

видеорийл “Фортекс” ЕООД
видеопокер “Проксима 3” ООД “Евро Геймс
Технолоджи”
ООД
видеопокер “Проксима 3” ООД “Евро Геймс
Технолоджи”
ООД
видеорийл “Танго комерс”
ООД

“Фортекс” ЕООД
“Евро Геймс
Технолоджи” ООД

видеопокер IGT

“Черно море - 2000”
ЕООД
“Черно море - 2000”
ЕООД
“Черно море - 2000”
ЕООД
ЕТ “ВЕЛЕН-92-Лилия
Евтимова”

видеопокер IGT
видеопокер IGT
видеорийл ЕТ “ВЕЛЕН-92Лилия Евтимова”
видеорийл “КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ”
АД
електронна SloMaster Gaming
рулетка Machines/
Elektra ST d.o.o.
видеорийл “БЛИЦ-СЕРВИЗ”
ЕООД/Atronic
International GmbH

“Евро Геймс
Технолоджи” ООД
“Танго комерс” ООД

“КАЗИНО
ТЕХНОЛОГИИ” АД
“Плежър кампъни” АД
“БЛИЦ-СЕРВИЗ”
ЕООД

