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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26
ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2005 Г.
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА
РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ПРИЕТА С
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.
(ОБН., ДВ, БР. 54 ОТ 2002 Г.; ИЗМ., БР. 115 ОТ 2002Г.)
ОБН. ДВ. БР.19 ОТ 1 МАРТ 2005Г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създава т. 26:
"26. свидетелство за първоначална проверка на игралните съоръжения от
Държавната агенция за метрология и технически надзор - оригинал."
§ 2. В чл. 4 се създава т. 26:
"26. свидетелство за първоначална проверка на игрално съоръжение за
организиране на числова лотарийна игра "Бинго" или "Кено" от
Държавната агенция за метрология и технически надзор - оригинал."
§ 3. В чл. 5 се създава т. 24:
"24. свидетелство за първоначална проверка на игралните автомати от
Държавната агенция за метрология и технически надзор - оригинал."
§ 4. Създава се нова глава седма:
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Глава седма
ДОКУМЕНТИ
ЗА
ИЗДАВАНЕ
НА
РАЗРЕШЕНИЕ
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОТО И ЛОТО ИГРИ
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ЗА

Чл. 7а. (1) За издаване на разрешение за организиране и провеждане на
тото и лото игри се подават следните документи:
1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;
2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането
се подава от пълномощник - оригинал;
3. съдебни решения, отразяващи всички вписвания в търговския
регистър - оригинал или официално заверен препис;
4. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър,
издадено не по-късно от един месец преди подаване на искането оригинал или официално заверен препис;
5. актуален учредителен акт - оригинал или официално заверен препис;
6. свидетелства за съдимост на:
а) собствениците, съдружниците и акционерите, притежаващи
контролния пакет акции - оригинал;
б) управителите, прокуристите и членовете на контролните и
управителните органи на дружеството - оригинал;
в) лицата, пряко свързани с управлението на пункта - оригинал;
г) лицата, пряко свързани с провеждането на игрите - оригинал;
7. нотариално заверени декларации по образец за:
а) обстоятелствата по чл. 4, ал. 4 от Закона за хазарта - оригинал;
б) обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 и 3 от Закона за хазарта - оригинал;
в) обстоятелствата по чл. 5, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;
г) обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 от Закона за хазарта за имотно и
финансово състояние - оригинал;
д) обстоятелствата по чл. 5, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта за произхода на
капитала - оригинал;
е) обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за хазарта - оригинал;
8. списък на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на
тото и лото игрите - оригинал;
9. длъжностни характеристики, подписани от лицата, и фотографии на
лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на тото и лото
игрите - оригинал;
10. правила за игралните условия за организиране и провеждане на тото
и лото игрите;
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11. правила за необходимите изисквания към залите за залагания за тото
и лото игрите и към централните пунктове относно вида на помещенията
и сградите, минималната площ, разпределението на помещенията и
необходимото техническо оборудване за контрол;
12. правила за техническите изисквания към системите за контрол върху
тото и лото игрите и игралните съоръжения;
13. документ за собственост и документ, удостоверяващ правното
основание за ползване на сградите и помещенията, в които се намират
системите за подаване на информация за формиране и разпределяне на
печалбите, и за залите (пунктовете) по т. 11 - оригинал или официално
заверен препис;
14. правила и системи за подаване на информация за формиране и
разпределяне на печалбите;
15. образци на фишове, билети и други удостоверителни знаци за
участие в тото и лото игрите;
16. удостоверение за одобрен тип игрално съоръжение от Държавната
агенция за метрология и технически надзор - оригинал или официално
заверен препис, и свидетелство за първоначална проверка - оригинал;
17. документ за платена такса - оригинал.
(2) Документите по ал. 1, т. 3, 4 и 5 не се прилагат, когато хазартните
игри се организират от държавата чрез държавни предприятия."
§ 5. Досегашните глави седма, осма, девета, десета и единадесета стават
съответно глави осма, девета, десета, единадесета и дванадесета.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Документите по ал. 1, т. 3, 4 и 5 не се прилагат, когато хазартните
игри се организират от държавата чрез държавни предприятия."
§ 7. Създават се глави тринадесета и четиринадесета:

10

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

Глава тринадесета
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ИЗДАДЕНО
РАЗРЕШЕНИЕ
Чл. 16. (1) За продължаване срока на издадено разрешение се подават
следните документи:
1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;
2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането
се подава от пълномощник - оригинал;
3. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър,
издадено не по-късно от един месец преди подаване на искането оригинал или официално заверен препис;
4. удостоверение за одобрен тип игрално съоръжение от Държавната
агенция за метрология и технически надзор - оригинал или официално
заверен препис;
5. документ за платена такса - оригинал;
6. опис на подадените документи.
(2) Удостоверението по ал. 1, т. 3 не се прилага, когато хазартните игри
се организират от държавата чрез държавни предприятия.
Глава четиринадесета
ДОКУМЕНТИ
ЗА
ПРЕДСРОЧНО
ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

НА

Чл. 17. (1) За предсрочно прекратяване на издадено разрешение се
подават следните документи:
1. искане по образец, утвърден от председателя на ДКХ;
2. нотариално заверено изрично пълномощно за целта, когато искането
се подава от пълномощник - оригинал;
3. удостоверение за актуално състояние по търговския регистър,
издадено не по-късно от един месец преди подаване на искането оригинал или официално заверен препис;
4. опис на подадените документи.
(2) Удостоверението по ал. 1, т. 3 не се прилага, когато хазартните игри
се организират от държавата чрез държавни предприятия."
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2005 ГОД.

I. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”
• С решение № 226/15.03.2005 год. дава разрешение на
“БУЛФЕСТ” ООД, гр. Пазарджик, за организиране на числова
лотарийна игра “БИНГО” за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, ул. “Пейо Яворов” № 4. В игралната зала ще
бъде разположен 1 (един) брой игрално съоръжение тип “РЕДФУЛ”;
II. ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С решение № 284/29.03.2005 год. дава разрешение на
“КЕЙБЪЛ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри със залагания върху случайни събития чрез телекомуникационно
средство за срок от 5 (пет) години;
III. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 228/15.03.2005 год. дава разрешение на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Троян,
ул. “Васил Левски” № 32, с 10 (десет) броя игрални съоръжения с 10
(десет) броя игрални места;
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• С решение № 229/15.03.2005 год. дава разрешение на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Павликени, ул. “Атанас Хаджиславчев” № 5, с 10 (десет) броя
игрални съоръжения с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 230/15.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЖОРДАНО – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”, гр. Хасково, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Харманли, бул. “България” № 1, с 21
(двадесетдесет и един) броя игрални автомата с 21 (двадесет и един)
броя игрални места;
• С решение № 231/15.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Дулово, ул. “Васил Левски”, ресторант
“Добруджа”, с 10 (десет) броя игрални автомата с 10 (десет) броя
игрални места;
• С решение № 232/15.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Главиница, ул. “Оборище” № 52, с 10
(десет) броя игрални автомата с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 233/15.03.2005 год. дава разрешение на “ШЕРИ
БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. София,
подлеза на бул. “Васил Левски” и ул. “Гурко”, с 20 (двадесет) броя
игрални автомата с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 234/15.03.2005 год. дава разрешение на “СИЛА
– 2” ООД, гр. Пловдив, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Пловдив, ул.
“Иван Вазов” № 86, с 30 (тридесет) броя игрални автомата с 30
(тридесет) броя игрални места;
• С решение № 235/15.03.2005 год. дава разрешение на
“ЕТИРА” ООД, гр. Пловдив, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Пловдив, ж. к. “Тракия” бл. 46, партер, с 26 (двадесет и шест) броя
игрални автомата с 30 (тридесет) броя игрални места;
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• С решение № 236/15.03.2005 год. дава разрешение на “ВАПС
- 1” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Плевен, ул.
“Васил Левски” № 192, с 20 (двадесет) броя игрални автомата с 20
(двадесет) броя игрални места;
• С решение № 237/15.03.2005 год. дава разрешение на “ЗОРА 97” ООД, гр. Панагюрище, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Панагюрище, ул.
“Георги Бенковски” № 30, с 10 (десет) броя игрални автомата с 10
(десет) броя игрални места;
• С решение № 238/15.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Карлово, ул. “Пазарна” № 1, с 10 (десет) броя игрални
автомата с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 239/15.03.2005 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 (десет) години, в обект с адрес: гр.
Шумен, бул. “Славянски” № 3, с 18 (осемнадесет) броя игрални
автомата с 25 (двадесет и пет) броя игрални места;
• С решение № 287/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Хасково, пл. “Свобода”, с 38 (тридесет и осем) броя игрални автомата с
38 (тридесет и осем) броя игрални места;
• С решение № 288/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Перник, ул. “Благой Гебрев” № 23, с 31 (тридесет и един) броя
игрални автомата с 31 (тридесет и един) броя игрални места;
• С решение № 289/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Плевен, ул. “Васил Левски” № 17, с 22 (двадесет и два) броя игрални
автомата с 22 (двадесет и два) броя игрални места;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

14

• С решение № 290/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Перник, ул. “Търговска” № 11, с 27 (двадесет и седем) броя игрални
автомата с 27 (двадесет и седем) броя игрални места;
• С решение № 291/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Силистра, ул. “Симеон Велики” № 1, с 15 (петнадесет) броя игрални
автомата с 15 (петнадесет) броя игрални места;
• С решение № 292/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Русе, ул. “Баба Тонка” № 1, със 17 (седемнадесет) броя игрални
автомата с 24 (двадесет и четири) броя игрални места;
• С решение № 293/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Пловдив, ул. “11-ти август” № 3а, с 32 (тридесет и два) броя игрални
автомата с 39 (тридесет и девет) броя игрални места;
• С решение № 294/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Русе, бул. “Липник”, търговски комплекс “Олимп”, с 20 (двадесет)
броя игрални автомата с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 295/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Шумен, бул. “Славянски” № 78, с 21 (двадесет и един) броя игрални
автомата с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
• С решение № 296/29.03.2005 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Раднево, ул.
“Георги Димитров” № 7, с 10 (десет) броя игрални автомата с 10
(десет) броя игрални места;
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• С решение № 297/29.03.2005 год. дава разрешение на
“РЕКСИ ГРУП” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. София,
ж. к. “Люлин 3”, кв. 47, парцел II, Кооперативен пазар, с 27 (двадесет
и седем) броя игрални автомата с 27 (двадесет и седем) броя игрални
места;
• С решение № 298/29.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“МАХМУД – МАХМУД ХЮСЕИН”, гр. Кърджали, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: с. Кирково, обл. Кърджали, парцел V, кв. 39, с 10 (десет) броя
игрални автомата с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 299/29.03.2005 год. дава разрешение на “МН
ГРУП” ООД, гр. Варна, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Нови Пазар, пл.
“Раковски” № 2, с 10 (десет) броя игрални автомата с 10 (десет) броя
игрални места;
• С решение № 300/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ФАВОРИТ” ООД, гр. Смолян, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Неделино, ул. “Александър Стамболийски” № 96, с 10 (десет) броя
игрални автомата с 10 (десет) броя игрални места;
IV. ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ
• С решение № 285/29.03.2005 год. дава разрешение на “АЛФА
ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД, гр. София, за производство и
разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност за срок от 5
(пет) години и утвърждава идентификационен знак, емблема (запазена
търговска марка), графичен образец на фирмена пломба и графичен
образец във връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за хазарта (табелка на
производител);
• С решение № 286/29.03.2005 год. дава разрешение на “ГИБ”
ЕООД, гр. Враца, за производство и разпространение на игрални
съоръжения за хазартна дейност за срок от 5 (пет) години и утвърждава
идентификационен знак, емблема (запазена търговска марка), графичен
образец на фирмена пломба и графичен образец във връзка с чл. 54, ал. 1
от Закона за хазарта (табелка на производител);

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

16

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

17

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2005 Г.

I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 274/15.03.2005 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ –
2005г. на периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП
“Държавната парично-предметна лотария”;
• С решение № 275/15.03.2005 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
промени в задължителните игрални условия и правила за организиране и
провеждане на лотарийни игри – промени в правилата за организиране и
провеждане на периодична дялова лотарийна игра с натрупване на
печалбите – “БГ ЛОТАРИЯ”, организирана от ДП “Държавната
парично-предметна лотария”;
II. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 277/15.03.2005 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 № 278/15.03.2005 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”;

18

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

• С решение № 279/15.03.2005 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 № 276/15.03.2005 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 играта със
залагания върху резултати от спортни състезания “СПОРТ ТОТО 1”;
• С решение № 280/15.03.2005 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 № 281/15.03.2005 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 № 243/15.03.2005 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за увеличение със 7 (седем) броя на игралните автомати в
игрално казино с адрес: гр. София, пл. “Народно събрание” № 4,
“Интерхотел Гранд – хотел София” (“Радисън САС”);
• С решение № 301/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрално казино “Принцес Тримонциум” с адрес: гр.
Пловдив, ул. “Капитан Райчо” № 2, хотел “Тримонциум”;
• С решение № 302/29.03.2005 год. дава разрешение на
“КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив, за намаление с 1 (един)
брой електронна рулетка с 5 (пет) броя игрални места броя на игралните
съоръжения в игрално казино с адрес: к. к. “Слънчев бряг, хотел
“Диамант”;
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• С решение № 303/29.03.2005 год. дава разрешение на
“КАЗИНО ФЛАМИНГО 1” ООД, гр. Пловдив, за увеличение с 1
(един) брой игрален автомат и подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати
в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, бул. “Цар Освободител” № 42,
хотел “Марица”;
• С решение № 304/29.03.2005 год. дава разрешение на
“КЕПРИКОРН 555” ЕООД, с. Аксаково, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 12 (дванадесет) броя на игралните автомати в игрално
казино “DIAMOND CLUB” с адрес: гр. Варна, к. к. “Златни пясъци”,
хотел “Хавана”;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 244/15.03.2005 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 11 (единадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Плевен, ул. “Сан Стефано”
№ 2;
• С решение № 245/15.03.2005 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) и намаляване с
4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр.
Разград, бул. “България” № 3;
• С решение № 246/15.03.2005 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 13 (тринадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Христо
Ботев” № 91;
• С решение № 247/15.03.2005 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. Айтос, ул. “Хаджи
Димитър” № 22;
• С решение № 248/15.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ “СИ
– ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Камено, ул. “Неделчо
Камбов” № 1;
• С решение № 249/15.03.2005 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Лясковец, пл.
“Възраждане”, комплекс “Янтра”;
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• С решение № 250/15.03.2005 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Белене, ул.
“Иван Вазов” № 2;
• С решение № 251/15.03.2005 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР 2001” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Гоце Делчев”
№ 6;
• С решение № 252/15.03.2005 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой
игрален автомат и подмяна на 1 (един) брой игрално съоръжение
(електронна рулетка с 5 (пет) броя игрални места) с 1 (един) брой
игрално съоръжение (електронна рулетка с 5 (пет) броя игрални места)
в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 35;
• С решение № 253/15.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Бургас, ж. к. “Славейков” до
бл. № 21;
• С решение № 254/15.03.2005 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за намаляване с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. Хасково, ул. “Марин Дринов” № 6;
• С решение № 255/15.03.2005 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за намаляване с 1 (един) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Пазарджик, ул. “Черни
връх” № 6 - 8;
• С решение № 256/15.03.2005 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение
с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Стара
Загора, ул. “Митрополит Методи Кусев” № 20;
• С решение № 257/15.03.2005 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за увеличение с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Банско, хотел
“Стражите”;
• С решение № 258/15.03.2005 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес
гр. Девин, хотел “Девин”;
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• С решение № 259/15.03.2005 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес к. к. “Пампорово”, общ.
Чепеларе, хотел “Мургавец”;
• С решение № 260/15.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“МАЯ – МАРИЯ БЪЧВАРОВА”, с. Приселци, общ. Несебър, за
подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр.
Стражица, “Автогара”, кв. 102, парцел II;
• С решение № 261/15.03.2005 год. дава разрешение на “Е. Г. –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Велико Търново, бул.
“България” № 21;
• С решение № 262/15.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“РУСЕН СТАЙКОВ”, гр. Чирпан, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев”
№ 92;
• С решение № 263/15.03.2005 год. дава разрешение на “БУЛ
ТОП” ООД, гр. Несебър, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Несебър, ул. “Хан Крум” № 11;
• С решение № 264/15.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ КУКОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски;
• С решение № 265/15.03.2005 год. дава разрешение на “КАРТ
Д. Д.” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” № 15;
• С решение № 266/15.03.2005 год. дава разрешение на “ТИЙ
ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 96;
• С решение № 267/15.03.2005 год. дава разрешение на
“УДИГРУП” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) и увеличение с
2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр.
Пазарджик, пл. “Васил Левски” № 52;
• С решение № 268/15.03.2005 год. дава разрешение на “ВАПС 1” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. София, пешеходен подлез “Галерия” –
кръстовище: бул. “България”, бул. “Черни връх” и ул. “Фритьоф
Нансен”;
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• С решение № 269/15.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“СТАНИСЛАВОВ – МАРИН СТОЯНОВ”, гр. Търговище, за подмяна
на 6 (шест) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр.
Търговище, ул. “Христо Ботев” № 21;
• С решение № 270/15.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за намаляване с 5
(пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Кърджали,
бул. “България” № 70А;
• С решение № 271/15.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ЕКЗОТИКА – 2 – БИСЕР АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Омуртаг, ул.
“Антим I” № 3;
• С решение № 272/15.03.2005 год. дава разрешение на
“ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 1 (един) и
увеличаване с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес
гр. Омуртаг, ул. “Неофит Рилски” № 10;
• С решение № 273/15.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Кюстендил, ул.
“Александър Димитров” № 21;
• С решение № 283/15.03.2005 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в решение № 1021/28.12.2004г. на ДКХ за
издаване на разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ул. “Александровска” № 53
на “ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив;
• С решение № 305/29.03.2005 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ул. “Милин камък” № 1;
• С решение № 306/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Васил Левски”
№ 29;
• С решение № 307/29.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) и
увеличаване с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес
гр. Елхово, ул. “Търговска” № 23;
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• С решение № 308/29.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, к. с. “Братя
Миладинови” срещу бл. 5;
• С решение № 309/29.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, бул. “8-ми
Приморски полк” № 97;
• С решение № 310/29.03.2005 год. дава разрешение на “ФОКС
- 1” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Карнобат, ЖП Гара, зала “Гара”;
• С решение № 311/29.03.2005 год. дава разрешение на “ФОКС
- 1” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Карнобат, бул. “България” № 2А, зала
“Виена”;
• С решение № 312/29.03.2005 год. дава разрешение на “ФОКС
- 1” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 11 (единадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, к-с “Братя Миладинови”,
бл. 38(партер), зала “Пагане”;
• С решение № 313/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Велико Търново,
ул. “Васил Левски” № 21;
• С решение № 314/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Велико Търново,
ул. “Васил Левски” № 1;
• С решение № 315/29.03.2005 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Цар Самуил” № 102;
• С решение № 316/29.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 7 (седем)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Силистра, ул.
“Македония” № 150;
• С решение № 317/29.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 10 (десет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Тутракан, ул.
“Трансмарийска” № 33;
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• С решение № 318/29.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Кубрат, ул. “Цар
Освободител” № 16;
• С решение № 319/29.03.2005 год. дава разрешение на “ЕЛИТ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. Хасково, ул. “Сан Стефано” № 1 - 3;
• С решение № 320/29.03.2005 год. дава разрешение на “НОРД
– Б” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Русе, ул. “Муткурова” № 2;
• С решение № 321/29.03.2005 год. дава разрешение на “ММ И
В” ЕООД, гр. София, за увеличаване с 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 21,
хотел “България”;
• С решение № 322/29.03.2005 год. дава разрешение на СД
“КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Сандански, ул.
“Македония” № 39;
• С решение № 323/29.03.2005 год. дава разрешение на СД
“КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Петрич, ул. “Цар Борис
III” № 21, хотел “България”;
• С решение № 324/29.03.2005 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, ул. “Ген. Скобелев”
№ 33;
• С решение № 325/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за увеличаване с 2 (два) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул. “Преслав”
№ 46;
• С решение № 326/29.03.2005 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, ул. “Съзаклятие” № 2;
• С решение № 327/29.03.2005 год. дава разрешение на
“ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. “11 август”
№4;
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• С решение № 328/29.03.2005 год. дава разрешение на “ГЕЙМ
- 4” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. София, ул. “Златовръх” № 37;
• С решение № 329/29.03.2005 год. дава разрешение на “СИЙ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Янко Сакъзов” № 76;
• С решение № 330/29.03.2005 год. дава разрешение на “МБА –
ОДИЧ ИНТЕРНЕШАНАЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) и
увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес
гр. София, бул. “Ломско шосе” № 144;
• С решение № 331/29.03.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ГЕШЕВ – С – ПЕТКО АТАНАСОВ – МАРГАРИТКА ПЕТКОВА”,
гр. Пловдив, за подмяна на 20 (двадесет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Пловдив, бул. “Патриарх Евтимий” № 12;
• С решение № 342/29.03.2005 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в Разрешение № 122/09.03.2005г. на ДКХ за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес
гр. Добрич, пл. “Независимост”, кино ”Родина” на “КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София;
• С решение № 343/29.03.2005 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в Разрешение № 123/09.03.2005г. на ДКХ за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес
гр. Плевен, ул. “Асен Халачев” № 21 на “КАЛИМАН” ЕООД, гр.
София;
• С решение № 344/29.03.2005 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в Разрешение № 136/09.03.2005г. на ДКХ за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес
гр. Казанлък, ул. “Розова долина” на “КАЛИМАН” ЕООД, гр.
София;
V. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
• С решение № 282/15.03.2005 год. дава разрешение с вписани
нови обстоятелства на “ГЛОБУС” АД, гр. Бургас – заличава като
управители Бойко Драганов Драганов и Владимир Господинов Филипов;
вписва като изпълнителни директори Лиляна Данаилова Терзиева и
Любомир Христов Лалев; изменя се седалището и адреса на управление
от гр. Бургас, ул. “Александровска” № 21, Интерхотел “България” –
мецанин в гр. Бургас, ул. “Патриарх Евтимий” № 2, вх. А, ет. 1;
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СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЕЧЕ ДАДЕНИ
РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2005 ГОД.

I.

ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”

• С решение № 242/15.03.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, дава разрешение за продължаване срока на издадено
разрешение на “САН - 98” ООД, гр. Пловдив, за организиране на
числова лотарийна игра “БИНГО” за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. “Иван Марев” № 3;
II.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 240/15.03.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“БИНГБУЛ - 2000” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, ж. к. “Люлин”, ул. “Захари Стоянов” № 2;
• С решение № 241/15.03.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“СИГМА – САШКА СТАНИМИРОВА”, гр. Монтана, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Монтана, кино “Одеон”;
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СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА
ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2005 г.

I.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 341/29.03.2005 год. се прекратява действието на
разрешение № 626/15.10.2004г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес к. к. “Златни пясъци”, хотел
4Хавана”, издадено на “КЕПРИКОРН 555” ЕООД, с. Аксаково, общ.
Варна, преди изтичане на срока му;
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СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ
МЕСЕЦ МАРТ 2005 ГОД.

I. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 227/15.03.2005 год. отказва да даде разрешение
на “КОНТИ” ООД, гр. Русе, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Нови Пазар, пл. “Раковски”,
кв. 57, УПИ – 1, бивш цветарски магазин. Отстоянието от входа на
игралната зала, до вход № 1 на оградата на учебно заведение”Васил
Левски”, гр. Нови Пазар, измерено по маршрут № 1 е 241 (двеста
четиридесет и един) метра;
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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
МЕСЕЦ МАРТ 2005 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. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 332/29.03.2005 год. утвърждава на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София, представеният “Образец за счетоводна отчетност
при организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино” за
игрално казино “Принцес” с адрес гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”
№131;
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• С решение № 333/29.03.2005 год. утвърждава на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” (с включени условия и правила за формиране на специална
премия “Джакпот4 при взаимно свързани игрални автомати) в игрално
казино “Принцес” с адрес гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза” №131;
II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
• С решение № 334/29.03.2005 год. утвърждава на “ГЕЙМ - 4”
АД, гр. София, “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за
игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Златовръх” № 37; в игралната зала
ще бъде инсталирана система за формиране на премия “ДЖАКПОТ”;
• С решение № 335/29.03.2005 год. утвърждава на “ГЕЙМ - 4”
АД, гр. София, “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за
игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Дяко Игнатий” № 4; в игралната
зала ще бъде инсталирана система за формиране на премия
“ДЖАКПОТ”;
• С решение № 336/29.03.2005 год. утвърждава на “ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, гр. София, “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” за игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Васил Левски” № 29;
в игралната зала ще бъде инсталирана система за формиране на премия
“ДЖАКПОТ”;
• С решение № 337/29.03.2005 год. утвърждава на “ГЕЙМЪР
2001” ООД, гр. София, “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за
игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Макгахан” - пазара; в игралната
зала ще бъде инсталирана система за формиране на премия
“ДЖАКПОТ”;
• С решение № 338/29.03.2005 год. утвърждава на “ГЕЙМЪР
2001” ООД, гр. София, “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за
игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. “Славянска” № 13; в игралната
зала ще бъде инсталирана система за формиране на премия
“ДЖАКПОТ”;
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• С решение № 339/29.03.2005 год. утвърждава на “ГЕЙМЪР
2001” ООД, гр. София, “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за
игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Гоце Делчев” № 6; в игралната
зала ще бъде инсталирана система за формиране на премия
“ДЖАКПОТ”;
• С решение № 340/29.03.2005 год. утвърждава на “ЕМ. БИ. -1”
ЕООД, гр. София, задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати със
система за формиране на премия “ДЖАКПОТ” при взаимно свързани
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Цар
Освободител” № 22; утвърждава на “ЕМ. БИ. -1” ЕООД отчет за премия
“ДЖАКПОТ” от игрални автомати;
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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 МЕСЕЦ МАРТ 2005 г.
I. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ
“ДЖАКПОТ” ПРИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред

Удостовер
ение №

1.

ДП 017

2.

ДП 018

Тип/версия

JP – MT
Xcite Cash
Express

ASP Hiperlink

Производител/
вносител/
номер на
разрешение
“Джи Пи Ел “ЕООД –
№ 318/14.09.01г.
Aristocrat Ltd., вносител
“Плежър кампъни” АД –
№ 108/16.04.03г .

Заявител

“Джи Пи Ел “ ЕООД
“Плежър кампъни” АД

II. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ Удосто Наименование Тип/версия
по верение
ред
№
1.

ИА 643 MARINE BLUE

2.

ИА 644 SUPER 8 WAYS SIGMA
SPECIAL
ИА 645 WMS
Keeppin’up with видеорийл
the Jonese
(PC)

3.

SIGMA

Вид

електромеханичен
рийл
видеослот

4.

ИА 646 WMS

Life of
Luxury II

видеорийл
(PC)

5.

ИА 647 HEXBREAKER
MD3

IGT iGAme +

видеорийл

6.

ИА 648 WMS

Pick Your
Fortune

видеорийл
(PC)

7.

ИА 649 ALIEN MD3

IGT iGAme +

видеорийл

Производител/
вносител
Номер на
разрешение

Рециклирал/
Номер на
разрешение

Заявител

SIGMA Inc.

B.S. Electronics “Актив БГ” АД
USA
чл. 18, ал. 2 от ЗХ

SIGMA Inc.

B.S. Electronics “Актив БГ” АД
USA
чл. 18, ал. 2 от ЗХ
“Балканфон” ЕООД

WMS Gaming Inc.,
вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
WMS Gaming Inc.,
вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
IGT
WMS Gaming Inc.,
вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
IGT

“Балканфон” ЕООД

“ГЕЙМЪР - 2001”
ЕООД
чл. 18,ал.2 от ЗХ
“Балканфон” ЕООД

“ГЕЙМЪР - 2001”
ЕООДчл. 18,ал.2 от ЗХ
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8.

ИА 650 WMS

THE JADE
MONKEY

видеорийл
(PC)

9.

ИА 651 БАРГЕЙМ

BG 28-03 , вер. видеорийл
V 1.10
Hit Radio
IGT iGAme + видеорийл

WMS Gaming Inc.,
вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
“Казино
Технологии” АД
№ 323/18.09.2001г.
IGT
SIGMA Inc.

10.

ИА 652 PHARAOH’S
FORTUNE MD3

11.

ИА 653 SUMMER
VACANTION

SIGMA

12.

ИА 654 WMS

NEPTUN’S
KINGDOM

13.

ИА 655 WMS

MERLIN RING видеорийл
QUEST
(PC)

14.

ИА 656 WMS

KABOOM

15.

ИА 657 SUPR CHERRY IGT iGAme +
MD3

видеорийл

WMS Gaming Inc.,
вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
WMS Gaming Inc.,
вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
WMS Gaming Inc.,
вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
IGT

16.

ИА 658 IT’S MY PARTY IGT iGAme +
MD3

видеорийл

IGT

17.

ИА 659 WMS

Pegasus

видеорийл
(PC)

18.

ИА 660 KAN BELLS

19.

ИА 661 KAN BELLS

20.

ИА 662 GEISHA

KAN-VGM ,
видеорийл
вер. KANFORMOZA
KAN-VGM ,
видеорийл
вер. KAN-OIL (PC)
COMPANY
Aristocrat MK6 видеорийл
Xcite

WMS Gaming Inc.,
вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
“Кан БЕлс” ЕООД
№ 462/29.12.2002г.

21.

ИА 663 SPRING
CARNIVAL

Aristocrat MK6 видеорийл
Xcite

22.

ИА 664 TIKI TORCH

Aristocrat MK6 видеорийл
Xcite

23.

ИА 665 KAKADU
DREAMING

Aristocrat MK6 видеорийл
Xcite

24. ИА 666

БАРГЕЙМ

BG 29-03,
вер. V 1.10
Wild Emperor

електромеханичен
рийл
видеорийл
(PC)

видеорийл
(PC)

видеорийл

“Балканфон” ЕООД

“Казино Технологии”
АД
“ГЕЙМЪР - 2001”
ЕООД
чл. 18,ал.2 от ЗХ
B.S. Electronics “Актив БГ” АД
USA
чл. 18, ал. 2 от ЗХ
“Балканфон” ЕООД

“Балканфон” ЕООД

“Балканфон” ЕООД

“ГЕЙМЪР - 2001”
ЕООД
чл. 18, ал. 2 от ЗХ
“ГЕЙМЪР - 2001”
ЕООД
чл. 18, ал. 2 от ЗХ
“Балканфон” ЕООД

“ Кан Белс” ЕООД

“Кан БЕлс” ЕООД
№ 462/29.12.2002г.

“ Кан Белс” ЕООД

Aristocrat Ltd.,
вносител “Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
Aristocrat Ltd.,
вносител “Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
Aristocrat Ltd.,
вносител “Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
Aristocrat Ltd.,
вносител “Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
“Казино
Технологии”АД
№ 323/18.09.2001г.

“Плежър Къмпани” АД

“Плежър Къмпани” АД

“Плежър Къмпани “ АД

“Плежър Къмпани “ АД

“Казино Технологии”
АД

