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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 2005 ГОД.

I. ЗАЛАГАНИЯ
ВЪРХУ
СЪСТЕЗАНИЯ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С решение № 494/14.06.2005 год. дава разрешение на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за организиране на организиране
на хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания
за срок от 10 (десет) години, като “ЕВРОФУТБОЛ” ООД ще
организира следните игри: “СУПЕРПРОГНОЗИ”, “СПЕЦИАЛНИ
ЗАЛОЗИ”, “АЗИАТСКИ ХЕНДИКАП” и “КЛАСИРАНЕ”.
II. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”
• С решение № 560/30.06.2005 год. дава разрешение на “СИТ
- 1” ООД, гр. София, за организиране на числова лотарийна игра
“БИНГО” за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. “Мария Луиза” № 144, магазин „Деница”. В игралната зала ще
бъде разположен 1 (един) брой игрално съоръжение тип “РЕДФУЛ”;
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III. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 462/17.05.2005 год. дава разрешение на
“ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър, за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Несебър, к. к. “Слънчев бряг”, хотел “Хризантема”, с 8
(осем) броя игрални маси и 44 (четиридесет и четири) броя игрални
автомати с 53 (петдесет и три) броя игрални места;
• С решение № 493/14.06.2005 год. дава разрешение на
“АНГЛО БОЛКАН” ООД, гр. София, за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино за срок от 10 (десет) години, в
игрално казино с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 5, хотел
“ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”, игрално казино
“ВИВА”, с 10 (десет) броя игрални маси и 47 (четиридесет и седем)
броя игрални автомати с 54 (петдесет и четири) броя игрални места;
• С решение № 561/30.06.2005 год. дава разрешение на
“ВЕЛЕДА - ВАРИЕТЕ” ООД, гр. Несебър, за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: к. к. “Слънчев бряг”, общ. Несебър,
“Вариете казино”, с 5 (пет) броя игрални маси;
IV. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 447/09.05.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: с.
Игнатиево, общ. Аксакова, обл. Варненска, ул. “Георги Петлешев”
№ 80, с 10 (десет) броя игрални съоръжения с 10 (десет) броя игрални
места;
• С решение № 448/09.05.2005 год. дава разрешение на “ЕМ –
БАРС – 24А” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Белене,
ул. “Христо Смирненски” № 43, с 10 (десет) броя игрални
съоръжения с 10 (десет) броя игрални места;
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• С решение № 464/17.05.2005 год. дава разрешение на “ЕКЗА
ГРУП” ООД, гр. Варна, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Варна, ул. “Ян
Палах” № 4, с 22 (двадесет и два) броя игрални автомати с 22 (двадесет
и два) броя игрални места;
• С решение № 465/17.05.2005 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Русе, ул. “Славянска” №
17, с 25 (двадесет и пет) броя игрални автомати с 25 (двадесет и пет)
броя игрални места;
• С решение № 466/17.05.2005 год. дава разрешение на
“ЕЛМА” ООД, гр. Свиленград, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Любимец, паркинг на Главен път Е-80, с 12 (дванадесет) броя
игрални автомати с 12 (дванадесет) броя игрални места;
• С решение № 467/17.05.2005 год. дава разрешение на
“КАРАСИН - 99” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. София,
бул. “Цар Освободител” № 22, с 20 (двадесет) броя игрални автомати
с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 468/17.05.2005 год. дава разрешение на
“АНЕЛ 98” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 (десет) години, в обект с адрес: гр.
София, бул. “Витоша” № 31 - 33, с 20 (двадесет) броя игрални
автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 469/17.05.2005 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес:
ваканционно селище “Елените”, общ. Несебър, втори етаж на сервиз център, с 10 (десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални
места;
• С решение № 470/17.05.2005 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Стара
Загора, ул. “Парчевич” № 1, с 21 (двадесет и един) броя игрални
автомати с 21 (двадесет и едно) броя игрални места;
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• С решение № 496/14.06.2005 год. дава разрешение на
“АНЕЛ 98” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 (десет) години, в обект с адрес: гр.
Стара Загора, ул. “Цар Симеон Велики” № 100, с 20 (двадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 497/14.06.2005 год. дава разрешение на
“АНЕЛ 98” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 (десет) години, в обект с адрес: гр.
София, ул. “Кузман Шапкарев” № 9, с 20 (двадесет) броя игрални
автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 498/14.06.2005 год. дава разрешение на
“АНЕЛ 98” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 (десет) години, в обект с адрес: гр.
София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 102, с 20 (двадесет) броя игрални
автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 499/14.06.2005 год. дава разрешение на “ЕМА
- 55” ЕООД, гр. Перник, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Перник, ул.
“Железничарска”, бар “Централ” с 20 (двадесет) броя игрални
автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 500/14.06.2005 год. дава разрешение на “ФАН
04” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Силистра, ул.
“Добрич” – покрит пазар, с 10 (десет) броя игрални автомати с 10
(десет) броя игрални места;
• С решение № 501/14.06.2005 год. дава разрешение на
“КИНГ ГЕЙМС” ООД, гр. Димитровград, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Димитровград, ул. “Христо Ботев” № 34, с 19
(деветнадесет) броя игрални автомати с 19 (деветнадесет) броя игрални
места;
• С решение № 502/14.06.2005 год. дава разрешение на
“АСИА - 2” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: к.
к.Слънчев бряг, общ. Несебър, хотел “Виктория Палас”, с 58
(петдесет и осем) броя игрални автомати със 72 (седемдесет и два) броя
игрални места;
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• С решение № 503/14.06.2005 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Котел, ъгъла на
ул. “Йордан Йовков”, ул. „Диавена” и ул. „Св. Св. Кирил и
Методий”, с 10 (десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя
игрални места;
• С решение № 504/14.06.2005 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Берковица, ул.
“Николаевска” № 11, бл. 22, с 11 (единадесет) броя игрални автомати
с 11 (единадесет) броя игрални места;
• С решение № 505/14.06.2005 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Нова Загора,
ул. “Васил Левски” № 57, с 14 (четиринадесет) броя игрални автомати
с 14 (четиринадесет) броя игрални места;
• С решение № 506/14.06.2005 год. дава разрешение на
“ЕКСПРЕС - ВАРНА” ООД, гр. Варна, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Провадия, пл. “Централен”, кино „Н. Й. Вапцаров”, с 10 (десет)
броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 507/14.06.2005 год. дава разрешение на
“БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. София,
бул. “Тодор Александров” № 14, АХК „Анел” с 29 (двадесет и девет)
броя игрални автомати с 34 (тридесет и четири) броя игрални места;
• С решение № 508/14.06.2005 год. дава разрешение на СД
“ПАНО И САНИ – АВРАМОВ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” №
19, с 24 (двадесет и четири) броя игрални автомати с 24 (двадесет и
четири) броя игрални места;
• С решение № 509/14.06.2005 год. дава разрешение на СД
“ПАНО И САНИ – АВРАМОВ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Отец Паисий” №
19, с 25 (двадесет и пет) броя игрални автомати с 25 (двадесет и пет)
броя игрални места;
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• С решение № 510/14.06.2005 год. дава разрешение на СД
“ПАНО И САНИ – АВРАМОВ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Ямбол, ул. “Търговска” № 132, с 20
(двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 511/14.06.2005 год. дава разрешение на СД
“ПАНО И САНИ – АВРАМОВ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Хасково, ул. “Отец Паисий” № 25, с 20
(двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 512/14.06.2005 год. дава разрешение на
“ФОКС - 1” ООД, гр. Бургас, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Карнобат, бул. “България” № 1, със 16 (шестнадесет) броя игрални
автомати с 16 (шестнадесет) броя игрални места;
• С решение № 513/14.06.2005 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. Нови пазар, пл.
“Раковски”, кв. 57, УПИ - 1, с 10 (десет) броя игрални автомати с 10
(десет) броя игрални места;
• С решение № 562/30.06.2005 год. дава разрешение на “БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. София, ъгъла
на ул. “Цар Симеон” и ул. „Хисаря”, с 21 (двадесет и един) броя
игрални автомати с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
• С решение № 563/30.06.2005 год. дава разрешение на
“АЛЕКСАНДЪР - 87” ЕООД, гр. Ямбол, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Ямбол, ул. „Цар Освободител” № 1, с 30 (тридесет) броя игрални
автомати с 30 (тридесет) броя игрални места;
• С решение № 564/30.06.2005 год. дава разрешение на
“ЛОТОС 93” ООД, гр. Стамболийски, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Кричим, обл. Пловдивска, ул. „Димитър Благоев” № 1, с 10 (десет)
броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
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• С решение № 565/30.06.2005 год. дава разрешение на
“ЛОТОС 93” ООД, гр. Стамболийски, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: с.
Цалапица, обл. Пловдивска, ул. „Георги Димитров” № 24А, с 10
(десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 566/30.06.2005 год. дава разрешение на
“ЛОТОС 93” ООД, гр. Стамболийски, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Стамболийски ул. „Търговска” № 72, с 15 (петнадесет) броя игрални
автомати с 15 (петнадесет) броя игрални места;
• С решение № 567/30.06.2005 год. дава разрешение на
“АМЮГЕЙМС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Варна, ул. „Авксентий Вележки” № 12, с 21 (двадесет и
един) броя игрални автомати с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
• С решение № 568/30.06.2005 год. дава разрешение на
“АМЮГЕЙМС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Търговище, ул. „Славейков” № 4, с 10 (десет) броя игрални
автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 569/30.06.2005 год. дава разрешение на
“АМЮГЕЙМС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Варна, бул. „Васил Левски” № 33, с 15 (петнадесет) броя
игрални автомати с 22 (двадесет и два) броя игрални места;
• С решение № 570/30.06.2005 год. дава разрешение на “КАРТ
– Д. Д.” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Раднево, ул.
„Георги Димитров” № 15, с 14 (четиринадесет) броя игрални автомати
с 14 (четиринадесет) броя игрални места;
• С решение № 571/30.06.2005 год. дава разрешение на “ЕЙ
ЕМ ДЖИ - ПОЗИТАНО” ЕООД, гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Свищов, ул. „Цар Освободител” № 2, с 10 (десет) броя
игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
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• С решение № 572/30.06.2005 год. дава разрешение на
“ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, с. Аксаково, обл. Варненска, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Суворово, обл. Варненска, ул. „Драган
Стоянов” № 2, с 10 (десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя
игрални места;
• С решение № 573/30.06.2005 год. дава разрешение на
“ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Варна,
бул. „Сливница” № 11А, с 20 (двадесет) броя игрални автомати с 20
(двадесет) броя игрални места;
• С решение № 574/30.06.2005 год. дава разрешение на “СИТ 99” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. София, бул.
„Кн. Мария Луиза” № 144, магазин ДЕНИЦА I, с 20 (двадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 575/30.06.2005 год. дава разрешение на “ЕМ
ДЖИ” ЕООД, гр. Варна, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Варна, бул.
„Осми Приморски полк”, ъгъла с ул. „Иван Аксаков” № 20, с 26
(двадесет и шест) броя игрални автомати с 33 (тридесет и три) броя
игрални места;

V. ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ

• С решение № 495/14.06.2005 год. дава разрешение на

“ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ГТ – ГЕЙМИНГ ТЕХНОЛОДЖИС”
ООД, 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);
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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 2005 ГОД.

I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 491/17.05.2005 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ШЕСТИ – 2005г.
на периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП “Държавната
парично-предметна лотария”;
• С решение № 547/14.06.2005 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ СЕДМИ – 2005г.
на периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП “Държавната
парично-предметна лотария”;
II. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 601/30.06.2005 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 № 602/30.06.2005 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”;
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III. ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СЛУЧАЙНИ
СЪБИТИЯ ЧРЕЗ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО СРЕДСТВО
• С решение № 603/30.06.2005 год. дава разрешение на
„КЕЙБЪЛ ГЕЙМС” ООД, гр. София, с вписано съоръжение за
определяне на печелившите комбинации, изградено на основата на
компютъризирана система и генератор на случайни числа при
организиране на хазартни игри със залагания върху случайни събития
чрез телекомуникационно средство;
IV. ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С решение № 458/09.05.2005 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 № 548/14.06.2005 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 № 598/30.06.2005 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 № 599/30.06.2005 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 № 600/30.06.2005 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 № 604/30.06.2005 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;
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• С решение № 605/30.06.2005 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;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 472/17.05.2005 год. дава разрешение на
“КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, за увеличение с 32 (тридесет и два)
броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ.
Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе Е-79;
• С решение № 482/17.05.2005 год. дава разрешение на
“КАПИТАЛ” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 11 (единадесет) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес к. к. “Слънчев бряг”, общ.
Несебър, хотел “Кубан”;
• С решение № 518/14.06.2005 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за увеличение броя на игралните съоръжения с 1 (един) брой
игрална маса в игрално казино с адрес гр. София, пл. „Народно
събрание” № 4;
• С решение № 519/14.06.2005 год. дава разрешение на
“АКТИВ БГ” АД, гр. Бургас, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрално казино „Принцес” с адрес гр. София, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 131;
• С решение № 576/30.06.2005 год. дава разрешение на
“ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” АД, гр. Варна, к. к. „Св. Св. Константин
и Елена”, за увеличение с 22 (двадесет и два) броя на игралните
автомати в игрално казино с адрес гр. Варна, к. к. Златни пясъци,
Гранд хотел „Интернационал”;
• С решение № 577/30.06.2005 год. дава разрешение на
“ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” АД, гр. Варна, к. к. „Св. Св. Константин
и Елена”, за подмяна на 41 (четиридесет и един) броя игрални автомати
в игрално казино с адрес гр. Варна, к. к. „Св. Св. Константин и
Елена”, Гранд хотел „Варна”;
• С решение № 578/30.06.2005 год. дава разрешение на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрално казино „Принцес Тримонциум” с адрес гр.
Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум”;
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VI. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 452/09.05.2005 год. дава разрешение на “ФОКС
- 1” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя и намаление с 12
(дванадесет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр.
Карнобат, бул. “България” № 2А, зала “Виена”;
• С решение № 453/09.05.2005 год. дава разрешение на
“ИМПЕРИАЛ - 93” ООД, гр. Шумен, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Шумен, бул. “Славянски”
№ 30;
• С решение № 454/09.05.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЕЛЕН – 53 – ВЛАДИМИР ЕФТИМОВ”, гр. София, за подмяна на
6 (шест) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ж. к.
“Хаджи Димитър”, ул. “Макгахан” бл. 69, вх. Д;
• С решение № 455/09.05.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЕЛЕН – 53 – ВЛАДИМИР ЕФТИМОВ”, гр. София, за подмяна на
2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул.
“Цариградсо шосе” № 111А;
• С решение № 456/09.05.2005 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, пл.
“Христо Ботев” № 3;
• С решение № 457/09.05.2005 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР 2001” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Гоце Делчев” № 6;
• С решение № 473/17.05.2005 год. дава разрешение на
“ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул. “Топра Хисар” № 4;
• С решение № 474/17.05.2005 год. дава разрешение на “ПИТ
2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Велико Търново, ул. “Хаджи Димитър” № 2;
• С решение № 475/17.05.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ЙОПИ – ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 9 (девет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив, бул. “6-ти
септември” № 149;
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• С решение № 476/17.05.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЕЛЕН – 53 – ВЛАДИМИР ЕФТИМОВ”, гр. София, за подмяна на
2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Г.
С. Раковски” № 122;
• С решение № 477/17.05.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЕЛЕН – 53 – ВЛАДИМИР ЕФТИМОВ”, гр. София, за подмяна на
5 (пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул.
“Ломско шосе” № 38;
• С решение № 478/17.05.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“РОЯЛС – КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на
2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Петрич, ул.
“Пере Тошев” № 7;
• С решение № 479/17.05.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“РОЯЛС – КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на
11 (единадесет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр.
София, бул. “Мария Луиза”, Централна гара, предгаров площад,
магазин № 3;
• С решение № 480/17.05.2005 год. дава разрешение на “ФОКС
- 1” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Карнобат, ЖП гара;
• С решение № 481/17.05.2005 год. дава разрешение на
“БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, пешеходен подлез
между ЦУМ и хотел “Шератон”;
• С решение № 483/17.05.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ЧЕРНО И БЯЛО 91 – ДИМИТЪР ГОЧЕВ”, гр. Сливен, за подмяна
на 1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Сливен, ул.
“Търговска” № 3;
• С решение № 484/17.05.2005 год. дава разрешение на “ЕМ
ДЖИ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 10 (десет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ъгъла на бул. “Осми
Приморски полк” с ул. “Иван Аксаков” № 20;
• С решение № 485/17.05.2005 год. дава разрешение на
“ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Васил
Левски” № 29;
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• С решение № 486/17.05.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Карлово, ул.
“Пазарна” № 1;
• С решение № 487/17.05.2005 год. дава разрешение на
“ДЖОГ” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Мадрид” № 10;
• С решение № 488/17.05.2005 год. дава разрешение на “ЕИС БУЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 20 (двадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Благоевград, ул. “Димитър Талев”
№ 5;
• С решение № 489/17.05.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ГИЦ – ДЕНТ – 36 – ДИМИТЪР ГЕРГИЦОВ”, гр. Айтос, за подмяна
на 1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Айтос, ул.
“Цар Освободител” № 15;
• С решение № 490/17.05.2005 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Казанлък, площад
“Севтополис” № 1, хотел “Казанлък”;
• С решение № 520/14.06.2005 год. дава разрешение на “КОТА
- 59” ЕООД, гр. Варна, за увеличение с 4 (четири) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. Долни Чифлик, обл. Варна,
квартал 132, парцел Автоспирка;
• С решение № 521/14.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя и увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес гр. София, бул. “Мадрид” № 4;
• С решение № 522/14.06.2005 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 № 523/14.06.2005 год. дава разрешение на “ФОКС
- 1” ООД, гр. Бургас, за намаление с 22 (двадесет и два) броя на
игралните автомати и отказва да даде разрешение за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, комплекс
“Братя Миладинови”, бл. 38 /партер/, зала „Пагане”;
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• С решение № 524/14.06.2005 год. дава разрешение на
“БРАТЯ МАТЕВИ” ООД, гр. София, за подмяна на 13 (тринадесет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ж. к.
“Младост 1А”, бл. 502, до вх. В;
• С решение № 525/14.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ГИНЕКС – 1 – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес с. Ветрен, общ.
Бургас, ул. “Българка” – търговски комплекс;
• С решение № 526/14.06.2005 год. дава разрешение на
“МИЛЕНИУМ - МВ” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Димитровград, бул.
“България” № 1;
• С решение № 527/14.06.2005 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Перник, ул. “Кракра” №
15;
• С решение № 528/14.06.2005 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков, за увеличение с 8 (осем)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Самоков, ул.
“Ихтиманско шосе” № 1;
• С решение № 529/14.06.2005 год. дава разрешение на
“ФОРС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул. “Доктор Пискюлев”
№21;
• С решение № 530/14.06.2005 год. дава разрешение на
“ТЕМАКС КЛУБ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ул. “Хан Крум”
№4;
• С решение № 531/14.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“НЕВЕНА ДИМИТРОВА”, с. Марково, обл. Пловдив, за подмяна на
7 (седем) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив,
ул. “Даме Груев” № 36;
• С решение № 532/14.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“НЕВЕНА ДИМИТРОВА”, с. Марково, обл. Пловдив, за подмяна на
1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Карлово, ул.
“Търговска” № 1;
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• С решение № 533/14.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ФОТОН – ЕКСПРЕС – ИВАН ТЕНЧЕВ”, гр. Мъглиж, за подмяна
на 2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Стара
Загора, ул. “Пазарска”, кв. 62, № 19;
• С решение № 534/14.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ФОТОН – ЕКСПРЕС – ИВАН ТЕНЧЕВ”, гр. Мъглиж, за подмяна
на 1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Карнобат,
ул. “Алекси Нейчев” № 2 – Битов комбинат;
• С решение № 535/14.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. “Иван
Вазов” № 82;
• С решение № 536/14.06.2005 год. дава разрешение на
“КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 3 (три) и увеличение с 1
(един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас,
ул. “Трапезица” № 3;
• С решение № 537/14.06.2005 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) и
увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес
гр. София, бул. “Дондуков” № 26;
• С решение № 538/14.06.2005 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за увеличение с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Витоша”
№ 41;
• С решение № 539/14.06.2005 год. дава разрешение на “ГЕЙМ
- 4” АД, гр. София, за подмяна на електронна рулетка с 8 (осем) броя
игрални места с електронна рулетка с 8 (осем) броя игрални места в
игрална зала с адрес гр. София, ж. к. “Дружба 1” – Кооперативен
пазар;
• С решение № 540/14.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ИЛВИ – ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана, за подмяна на 5
(пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Монтана, ул.
“Хан Аспарух” № 10;
• С решение № 541/14.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ГИЦ – ДЕНТ – 36 – ДИМИТЪР ГЕРГИЦОВ”, гр. Айтос, за подмяна
на 2 (два) броя и увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес гр. Айтос, ул. “Цар Освободител” № 15;
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• С решение № 542/14.06.2005 год. дава разрешение на
“ФИЛИ” ООД, гр. Плевен, за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Враца, бул. “Н.
Войводов” № 7;
• С решение № 543/14.06.2005 год. дава разрешение на
“КОБРА - 08” ООД, гр. Габрово, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес гр. Габрово, ул. “Шипка” № 1;
• С решение № 544/14.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес гр. София, ж. к. “Младост - 1” бл. 1;
• С решение № 545/14.06.2005 год. дава разрешение на “Д и Д”
ООД, гр. Враца, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Мездра, ул. “Христо Ботев” № 43;
• С решение № 546/14.06.2005 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 6
(шест) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул.
“Витоша” № 121;
• С решение № 558/14.06.2005 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в Разрешение № 313/26.04.2005г. на ДКХ
за издаване на разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Шумен, бул. “Славянски” № 3 на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София;
• С решение № 579/30.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 1 (една)
електронна рулетка с 4 (четири) игрални места и 2 (два) игрални
автомата със 6 (шест) игрални автомата в игрална зала с адрес гр.
Варна, бул. “Осми Приморски полк” № 97;
• С решение № 580/30.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати и увеличение броя на игралните съоръжения с 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул.
“Ангел Георгиев” № 50;
• С решение № 581/30.06.2005 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Макгахан” пазара;
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• С решение № 582/30.06.2005 год. дава разрешение на
“МЕМФИС ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Кн. Мария
Луиза”, № 103;
• С решение № 583/30.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“РОЯЛС – КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на
1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. София, бул.
“Кн. Мария Луиза”, Централна гара, предгаров площад, магазин
№3;
• С решение № 584/30.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“РОЯЛС – КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на
1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. София, бул.
“Кн. Мария Луиза”, ж. к. Красно село, бул. „Гоце Делчев” № 3;
• С решение № 585/30.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“РОЯЛС – КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на
1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес с. Габрене, общ.
Петрич, местност Златарево, павилион № 4;
• С решение № 586/30.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ”, гр. София, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул.
“Скобелев” № 44;
• С решение № 587/30.06.2005 год. дава разрешение на
“БОЛЕРО” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ж. к. „Владислав
Варненчик”, ул. “Цанко Церковски” № 5;
• С решение № 588/30.06.2005 год. дава разрешение на
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, „Ботевградско
шосе – Суха река”, ул. “Русалски лък” № 2А, обект 8;
• С решение № 589/30.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“КИРИЛ ДИНЕВ”, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Дупница, ул. “Кирил и Методий”
№ 12;
• С решение № 590/30.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“РОШФИЛ ТРЕЙД – МИРОСЛАВ РОШКОВ”, гр. София, за
подмяна на 16 (шестнадесет) броя игрални автомати в игрална зала с
адрес гр. София, бул. “Скобелев” № 45;
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• С решение № 591/30.06.2005 год. дава разрешение на “АБ И
МД” ЕООД, гр. Първомай, за намаление с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Първомай, ул.
“Зорница” № 1;
• С решение № 592/30.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“АНИТА 2001 – ПЕНЧО ПЕНЧЕВ”, гр. Търговище, за намаление с 5
(пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Търговище,
ул. “Васил Левски” № 17;
• С решение № 593/30.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“СТАРТ 90 – ВАЛЕРИ ХРИСТОВ”, гр. София, за намаление с 1
(един) брой и подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в игрална зала с
адрес гр. София, бул. “Ломско шосе” № 61;
• С решение № 594/30.06.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТЪР ПЕТРОВ - 90”, гр. Велико Търново, за намаление с 1 (един)
брой и подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в игрална зала с
адрес гр. Велико Търново, ул. “Христо Ботев” № 8;
• С решение № 595/30.06.2005 год. дава разрешение на “К и С
- 98” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. “Карловска” № 36;
• С решение № 596/30.06.2005 год. дава разрешение на
“ЖОКЕР - 1999” ООД, гр. Сливен, за увеличаване с 1 (един) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Ямбол, ул. “Г. С.
Раковски” № 5;
• С решение № 597/30.06.2005 год. дава разрешение на “РОЯЛ
КОНТИНЕНТАЛ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Русе, ул. “Александровска” № 73;
VII. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
• С решение № 555/14.06.2005 год. дава разрешение с вписани
нови обстоятелства на “ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София –
заличава като се като управител Величко Нинов Цоков; вписва се като
управител Петър Иванов Стоянов;
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• С решение № 556/14.06.2005 год. дава разрешение с вписано
ново обстоятелство на “МЕМФИС ГЕЙМС” ООД, гр. София –
вписване на Румяна Александрова Байкушева и Татяна Димитрова
Маркова да представляват и управляват дружеството – заедно и
поотделно;
• С решение № 559/30.06.2005 год. отказва да даде разрешение
за вписване на ново обстоятелство на ЕТ “ЧЕДО – 47 ДОСИ
ЧЕЛАШАНОВ”, гр. Варна – вписването на исканата промяна би била
в нарушение на разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Закона за хазарта;
• С решение № 622/30.06.2005 год. дава разрешение с вписани
нови обстоятелства на “ГЕЙМ - 4” АД, гр. София – вписване промяна
в адреса на управление; новия адрес е гр. София, район „Оборище”, ул.
„Искър” № 14;
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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 МЕСЕЦИТЕ МАЙ И ЮНИ 2005 ГОД.

I.

ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”

• С решение № 607/30.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, дава разрешение за продължаване срока на издадено
разрешение на “БИНГО ФСО” ООД, гр. София, за организиране на
числова лотарийна игра “БИНГО” за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. “Кюстендил” № 66;
• С решение № 608/30.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, дава разрешение за продължаване срока на издадено
разрешение на “РОЯЛ ИНТЕРНЕШАНАЛ” АД, гр. Варна, за
организиране на числова лотарийна игра “БИНГО” за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. “Братя Шкорпил” № 26;
• С решение № 609/30.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, дава разрешение за продължаване срока на издадено
разрешение на “ЕКСЕЛСИОР” 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 Вазов” № 96;
II. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 606/30.06.2005 год на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” АД, гр. Варна, за организиране на хазартни
игри в игрално казино с адрес: гр. Варна, к. к. “Св. Св. Константин и
Елена”, „Гранд Хотел Варна”;
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III. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 450/09.05.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“РОЯЛС – КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, 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. “Красно село”, бул.
“Гоце Делчев” № 3;
• С решение № 471/17.05.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ЕИС БУЛ” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Дупница,
ул. “Свети Иван Рилски” № 29;
• С решение № 514/14.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ЕИС БУЛ” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, ул. “Димитър Талев” № 5;
• С решение № 515/14.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“ДЖОГ” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. “Мадрид” № 10;
• С решение № 516/14.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ВВС
ЛУКС - 2000” ЕООД, гр. Русе, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ул. “Николаевска” № 124;
• С решение № 517/14.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“ЙОПИ – ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, бул. “6-ти септември” № 149;
• С решение № 610/30.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ”, гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. “Скобелев” № 44;
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• С решение № 611/30.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, ул. “Стефан Караджа”, комплекс „Рила” 3, секция „Б”;
• С решение № 612/30.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ПИТ
2000” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. “Генерал Гурко” № 62;
• С решение № 613/30.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“НЕВЕНА ДИМИТРОВА”, с. Марково, обл. Пловдив, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. “Даме Груев” № 36;
• С решение № 614/30.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“ФРАМ – МАРИАН РАДЕВ”, гр. Троян, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Троян, ул. “Васил Левски” № 20;
• С решение № 615/30.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска” № 113;
• С решение № 616/30.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“КОМЕРСИАЛ – ИВАН ЦВЕТКОВ”, гр. Пловдив, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. “Димитър Талев” № 59;
• С решение № 617/30.06.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“АПОГЕЙ” ЕООД, гр. Котел, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Котел, ул. “Раковски” № 47;
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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 МЕСЕЦИТЕ МАЙ И ЮНИ 2005 г.

I.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 460/17.05.2005 год. се прекратява действието на
Разрешение № 776/08.12.2004г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес с. Сатовча, общ. Гоце Делчев,
обл. Благоевград, (УПИ) XIII, кв. 40, издадено на “КАРАСИН - 99”
ООД, гр. София, преди изтичане на срока му;
• С решение № 461/17.05.2005 год. се прекратява действието на
Разрешение № 905/31.12.2004г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Стара Загора, ул
“Парчевич” № 1, издадено на ЕТ “ВЕЛЕН – 53 – ВЛАДИМИР
ЕФТИМОВ”, гр. София, преди изтичане на срока му;
• С решение № 557/14.06.2005 год. се прекратява действието на
Разрешение № 118/09.03.2005г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Каварна, ул “Добруджа” №
3, издадено 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 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. ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ
ЧРЕЗ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО СРЕДСТВО “ТЕЛЕЛОТО”
• С решение № 492/17.05.2005 год. утвърждава на „ГОЛФО
ГЕЙМС” ООД, гр. София, представените “Задължителни правила за
организиране и провеждане на хазартни игри със залагания върху
случайни събития чрез телефонна или друга телекомуникационна
връзка – телелото”;
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II. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 451/09.05.2005 год. утвърждава на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, 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 “Джакпот” при взаимно свързани игрални автомати)
в игрално казино с адрес гр. Пловдив, ул. “Капитан Райчо” № 2, хотел
“Тримонциум”;
• С решение № 549/14.06.2005 год. утвърждава на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, представените “Правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино”, с включени правила за провеждане на
хазартната игра „ПОКЕР ТЕКСАС ХОЛД’ЪМ” за игрално казино с
адрес гр. София, пл. “Народно събрание” № 4;
• С решение № 618/30.06.2005 год. утвърждава на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” за игрално казино с адрес гр. Пловдив, ул.
“Капитан Райчо” № 2, хотел “Тримонциум”;
III. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
• С решение № 459/09.05.2005 год. утвърждава на “М. М. Г.”
ООД, гр. Враца, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. “Цар Симеон I” №
33; утвърждава система за формиране на премия “ДЖАКПОТ” тип
BGJP 20.11; утвърждава система за формиране на премия “ДЖАКПОТ”
тип EGT Progressive Jackpot, версия VGJP; утвърждава отчети за премия
“ДЖАКПОТ” от игрални автомати;
• С решение № 550/14.06.2005 год. утвърждава на “Д и Д”
ООД, гр. Враца, представените задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати с включена система за формиране на премия „джакпот”, за
игрална зала с адрес: гр. Мездра, ул. “Христо Ботев” № 43;
утвърждава отчет за премия “ДЖАКПОТ” от игрални автомати;
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• С решение № 551/14.06.2005 год. утвърждава на “Д и Д”
ООД, гр. Враца, представените задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати с включена система за формиране на премия „джакпот”, за
игрална зала с адрес: гр. Враца, ж. к. “Дъбника”, до супер № 25;
утвърждава отчет за премия “ДЖАКПОТ” от игрални автомати;
• С решение № 552/14.06.2005 год. отказва да утвърди на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, за игрална зала с адрес: гр. Троян, ул.
“Васил Левски” № 32;
• С решение № 553/14.06.2005 год. утвърждава на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. “Витоша” № 121; в залата ще бъде инсталирана
система за формиране на премия “ДЖАКПОТ” тип BGJP 30.04;
утвърждава отчети за премия “ДЖАКПОТ” от игрални автомати;
• С решение № 554/14.06.2005 год. утвърждава на “ЗАМИТА
ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, с. Банево, обл. Бургаска, представените
задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати с включени 2 системи за
формиране на премия „джакпот”, при взаимно свързани игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул. “Христо Ботев” №
18Б; утвърждава отчет за премия “ДЖАКПОТ” от игрални автомати;
• С решение № 619/30.06.2005 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати с включена система за формиране на премия
“ДЖАКПОТ” при взаимно свързани игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Хасково, пл. “Свобода”, № 2А; утвърждава отчет за премия
“ДЖАКПОТ” от игрални автомати;
• С решение № 620/30.06.2005 год. утвърждава на “ЦЕЗАР”
ООД, гр. Враца, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, за игрална зала с адрес: гр. Лом, ул. “Славянска” № 46; в
залата ще бъде инсталирана система за формиране на премия
“ДЖАКПОТ” тип BGJP 20.11;
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• С решение № 621/30.06.2005 год. утвърждава на “ЦЕЗАР”
ООД, гр. Враца, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, за игрална зала с адрес: гр. Мизия, ул. “Георги Димитров”
№ 1; в залата ще бъде инсталирана система за формиране на премия
“ДЖАКПОТ” тип BGJP 20.11;
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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 МЕСЕЦИТЕ МАЙ И ЮНИ 2005 г.

I. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ
ЧИСЛОВИ ЛОТАРИЙНИ ИГРИ “ТОТО” И “ЛОТО”
Рециклирал /
номер на
разрешение

НА

№
по
ред
14.

Удостоверение
№

Тип

Производител

Заявител

ТЛ 002

RG

“Алфа съплайс” ЕООД, № 416/27.12.2002г.

“Алфа съплайс” ЕООД

15.

ТЛ 003

GLM 1.0

“Алфа съплайс” ЕООД, № 416/27.12.2002г.

“Алфа съплайс” ЕООД

II. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА
ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО (ИГРАЛНИ МАСИ)
№
по
ред
27.

Удостоверение
№
ИМ 039

Вид на хазартната игра

Производител

Заявител

ПОКЕР , ТИП МАСА ASC 01

“Алфа Съплайс” ЕООД

19.

ИМ 036

“АМЕРИКАНСКА РУЛЕТКА”

20.

ИМ 037

“BLACK JACK”

21.

ИМ 038

“КАРИБСКИ ПОКЕР”
(STUD POKER)

“Алфа Съплайс” ЕООД,
№ 416/27.12.02
“Рустик” ООД/“МБ-И” ЕООД,
№ 316/14.09.01г.
“Рустик” ООД/“МБ-И” ЕООД,
№ 316/14.09.01г.
“Рустик” ООД/“МБ-И” ЕООД,
№ 316/14.09.01г.

„Гранд Хотел Варна” АД,
чл. 18, ал. 2 от ЗХ
„Гранд Хотел Варна” АД,
чл. 18, ал. 2 от ЗХ
„Гранд Хотел Варна” АД,
чл. 18, ал. 2 от ЗХ
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III. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ Удосто- Наименование
по верение
ред
№

Тип/версия

Вид

Производител/
вносител
Номер на
разрешение
1. ИА 687 Електронна
RF
eлектронна “Редфул
рулетка
рулетка
Инженеринг” ООД,
“REDFOWL”
(PC)
№ 333/25.09.2001г.
2. ИА 688 CIRSA
Corsarios
електроUnidesa Gaming
механичен
рийл
3. ИА 689 CIRSA
Mini Slot
електроUnidesa Gaming
механичен
рийл
4. ИА 690 BLITZ
Dragon Slayer видеорийл “Блиц – Сервиз”
(Flash)
ЕООД
№ 131/17.06.2002г.
5. ИА 691 LIGHTNING
Universal
електроUniversal Co. Ltd.,
механичен вносител “Плежър
слот
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
6. ИА 692 ARISTOCRAT
King’s Ransom видеорийл ARISTOCRAT Ltd,
Вносител
“Балканфон” ЕООД,
№ 072/26.04.2002г.
7. ИА 693 DOUBLE
Universal
електроUniversal Co. Ltd.,
THUNDER
механичен вносител “Плежър
слот
кампъни” АД,
№ 108/16.04.2003г.
8. ИА 694 TARGET SCOPE Universal
електроUniversal Co. Ltd.,
механичен вносител “Плежър
слот
кампъни” АД,
№ 108/16.04.2003г.
9. ИА 695 BALLY
FE 2000,
електроBally Mfg.
вер. 445486
механичен
слот
10. ИА 696 BALLY
FE 2000,
електроBally Mfg.
вер. 149792
механичен
слот
11. ИА 697 BALLY
FE 2000,
електроBally Mfg.
вер. 121383
механичен
слот
12. ИА 698 MIDAS TOUCH UNIVERSAL електромеха Universal Co. Ltd ,
GOLD
ничен риил вносител “Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
13. ИА 699 BALLY
FE 2000,
електроBally Mfg.
вер. 541388
механичен
слот
14. ИА 700 BALLY
FE 2000,
електроBally Mfg.
вер. 148189
механичен
слот
15. ИА 701 BALLY
FE 2000,
електроBally Mfg.
вер. 515900
механичен
слот
16. ИА 702 BALLY
FE 2000,
електроBally Mfg.
вер. 596194
механичен
слот
17. ИА 703 BALLY
FE 2000,
електроBally Mfg.
вер. 162284
механичен

Рециклирал/
Номер на
разрешение

Заявител

“Редфул Инженеринг”
ООД
“У Бе Гейминг” ООД,
№ 199/31.07.2002г.
“У Бе Гейминг” ООД,
№ 199/31.07.2002г.
“Блиц-Сервиз” ЕООД,
№ 131/17.06.2002г.
B.W.Electronics “Плежър кампъни” АД

“Балканфон” ЕООД

B.W.Electronics “Плежър кампъни” АД

B.W.Electronics “Плежър кампъни” АД

Fortuna
Automaten,
Holland
Fortuna
Automaten,
Holland
Fortuna
Automaten,
Holland
B.W.Electronics

“Джи Пи Ел” ЕООД
№ 318/14.09.2001г

Fortuna
Automaten,
Holland
Fortuna
Automaten,
Holland
Fortuna
Automaten,
Holland
Fortuna
Automaten,
Holland
Fortuna
Automaten,

“Джи Пи Ел” ЕООД
№ 318/14.09.2001г

“Джи Пи Ел” ЕООД
№ 318/14.09.2001г
“Джи Пи Ел” ЕООД
№ 318/14.09.2001г
“Плежър кампъни” АД

“Джи Пи Ел” ЕООД
№ 318/14.09.2001г
“Джи Пи Ел” ЕООД
№ 318/14.09.2001г
“Джи Пи Ел” ЕООД
№ 318/14.09.2001г
“Джи Пи Ел” ЕООД
№ 318/14.09.2001г
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18. ИА 704 THE ISLAND

UNIVERSAL

19. ИА 705 BALLY

FE 2000,
вер. 180589

20. ИА 706 RED EYE
NICKELS

UNIVERSAL

21. ИА 707 BALLY

FE 2000,
вер. 161884

22. ИА 708 BLITZ

Cherry
Master V

23. ИА 709 REDFOWL
GAMES

RF08

24. ИА 710 BALLY 5000

Balligator

25. ИА 711 RED WHITE &
BLUE

IGT Slot

26. ИА 712 ATRONIC

Super Ball

27. ИА 713 BALLY 5000

Stars & Bars

28. ИА 714 BALLY 5000

Reel Gems

29. ИА 715 BALLY 5000

Wild 7

30. ИА 716 BALLY 5000

Fire and Ice

31. ИА 717 DRAW POKER

IGT Poker,
вер. PK0740

слот

Holland

електромеха Universal Co. Ltd ,
ничен риил вносител “Плежър
кампъни” АД,
№ 108/16.04.2003г.
електроBally Mfg.
механичен
слот
електроUniversal Co. Ltd ,
механичен вносител “Плежър
риил
кампъни” АД,
№ 108/16.04.2003г.
електроBally Mfg.
механичен
слот
видеорийл “Блиц – Сервиз”
ЕООД,
№ 131/17.06.2002г.
видеорийл “Редфул
(Cherry
Инженеринг” ООД,
Bonus
III, № 333/25.09.2001г.
STI,TO)
електроBally Gaming Inc.
механичен
рийл
електроIGT
механичен
рийл
електроAtronic Int. GmbH
механичен
рийл
електроBally Gaming Inc.
механичен
рийл
електроBally Gaming Inc.
механичен
рийл
електроBally Gaming Inc.
механичен
рийл
електроBally Gaming Inc.
механичен
рийл
видеопокер IGT

B.W.Electronics “Плежър кампъни” АД

32. ИА 718 DOUBLE
IGT Poker
BONUS POKER

видеопокер IGT

33. ИА 719 JOKER POKER

V5500VPOK0X

видеопокер Bally Gaming Inc.

34. ИА 720 ATRONIC

Mistress of the видеослот
Sea
BG 30-03
видеослот
вер. V 1.10 Ice
Fishing
Multi Game
мултигейм

35. ИА 721 БАРГЕЙМ
36. ИА 722 AGT

Atronic Int. GmbH
„Казино
Технологии” АД
№ 323/18.09.2001г.
„Алфа Гейм
Технолоджи” ООД
№ 510/04.08.2004г.

Fortuna
“Джи Пи Ел” ЕООД
Automaten,
№ 318/14.09.2001г
Holland
B.W.Electronics “Плежър кампъни” АД

Fortuna
Automaten,
Holland

“Джи Пи Ел” ЕООД
№ 318/14.09.2001г
“Блиц-Сервиз” ЕООД,
№ 131/17.06.2002г.
“Редфул Инженеринг”
ООД

Fortuna
Automaten
Holland

Fortuna
Automaten
Holland
Fortuna
Automaten
Holland
Fortuna
Automaten
Holland
Fortuna
Automaten
Holland

Fortuna
Automaten
Holland

“Гранд Хотел Варна”
АД, чл. 18, ал. 2 от
Закона за хазарта
„Гранд Хотел Варна”
АД, чл. 18, ал. 2 от
Закона за хазарта
„Гранд Хотел Варна”
АД, чл. 18, ал. 2 от
Закона за хазарта
„Джи Пи Ел „
ЕООД–
№ 318/14.09.2001г
„Джи Пи Ел „
ЕООД–
№ 318/14.09.2001г
„Джи Пи Ел „
ЕООД–
№ 318/14.09.2001г
„Джи Пи Ел „
ЕООД–
№318/14.09.2001г
“Поликомерс СГ” ЕООД,
чл. 18, ал. 2 от Закона за
хазарта
“Поликомерс СГ” ЕООД,
чл. 18, ал. 2 от Закона за
хазарта
“Поликомерс СГ” ЕООД,
чл. 18, ал. 2 от Закона за
хазарта
“Геймпром” ЕООД
№ 472/19.07.2004г.
„Казино Технологии” АД
„Алфа Гейм
Технолоджи” ООД
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37. ИА 723 FOTRE CARD
38. ИА 724 FOTRE CARD
39. ИА 725 AGT

FX Multi
мултигейм
Game III
FX Multi Game мултигейм

“ФОРТЕКС” ЕООД
№ 330/01.10.2002г.
“ФОРТЕКС” ЕООД
№ 330/01.10.2002г.
електронна „Алфа Гейм
рулетка
Технолоджи” ООД
(PC),
№ 510/04.08.2004г.
4-10 места

“ФОРТЕКС” ЕООД
“ФОРТЕКС” ЕООД

American
Roulette

„Алфа Геймс
Технолоджи” ООД

IV. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ
“ДЖАКПОТ” ПРИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
№
по
ред
19.

Удостоверение №

Тип/версия

ДП 019

RF07

Производител/
вносител/
номер на разрешение
“Редфул Инженеринг” ООД
№ 333/25.09.2001г.

Заявител
“Редфул Инженеринг” ООД

V. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ Допълпо нение
ред

Удосто- Наименование
верение
№

22. ИА 203.1

ИА 023

23. ИА 006.1

ИА 006

24. ИА 584.1

ИА 584

JOPPY

Тип/
версия
JMG - 1

Вид

Производител/
Рециклирал /
Заявител
вносител
номер на
Номер на
разрешение
разрешение
видео
“Джи Пи Ел” ЕООД
“Джи Пи Ел”
мултигейм № 318/14.09.2001г
ЕООД

MAGIC COIN VN-91-MF-D,
мултигейм „Калиман” ЕООД
вер. MC CASINO
MULTI GAME
ATRONIC Crazy Fruits
видеорийл Atronic International
GmbH

“Маджик
Коин” ЕООД
№317/14.09.01г
„Джи Пи Ел”
ЕООД
№ 18/14.09.01г.

Маджик Коин
ЕООД
„Джи Пи Ел”
ЕООД

