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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2005 ГОД.

I. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 758/03.08.2005 год. дава разрешение на
“ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
София, кв. Ботунец, Коопбистро, партер с 21 (двадесет и един) броя
игрални съоръжения с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
• С решение № 759/03.08.2005 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. Гълъбово, ул.
„Георги Бенковски”, Автогара /западна част/, партер с 12
(дванадесет) броя игрални съоръжения с 12 (дванадесет) броя игрални
места;
• С решение № 760/03.08.2005 год. дава разрешение на
“ВИКТОРИЯ-МГ” ЕООД, гр. Ивайловград, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Любен Каравелов” №
2А с 10 (десет) броя игрални съоръжения с 10 (десет) броя игрални
места;
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• С решение № 794/26.08.2005 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. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 20 с
10 (десет) броя игрални съоръжения с 10 (десет) броя игрални места;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2005 ГОД.
I. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 757/03.08.2005 год. отказва да даде разрешение
на ЕТ “ОРЛИН ИВАНОВ – КОМЕРС”, гр. Русе, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Долни Чифлик, област Варна, ул. „Тича” № 6;
IІ. ПРОИЗВОДСТВО (МОДИФИЦИРАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ) И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ
• С решение № 761/03.08.2005 год. отказва да даде разрешение
на “МЕГА ЮНАЙТЕД ГЕЙМИНГ” ООД, гр. София, за
производство (модификация, рециклиране) и разпространение на
съоръжения за хазартна дейност;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2005 ГОД.

I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 844/26.08.2005 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ДЕВЕТИ – 2005г.
на периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП “Държавната
парично-предметна лотария”;
ІI.
ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С решение № 783/03.08.2005 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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ІІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 764/03.08.2005 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за увеличение с 1 (един) брой на игралните маси в игрално
казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4;
• С решение № 805/26.08.2005 год. дава разрешение на
“ЙОВАЛ 2001” АД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой на
игралните маси в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Джеймс
Баучър” № 100, х-л „Кемпински Зографски”;
• С решение № 806/26.08.2005 год. дава разрешение на
“ВЕЛЕДА - ВАРИЕТЕ” ООД, гр. Несебър, за увеличение с 20
(двадесет) броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: к.к.
„Слънчев бряг”, общ. Несебър, „Вариете казино”;
• С решение № 807/26.08.2005 год. дава разрешение на
“АКТИВ БГ” АД, гр. София, за подмяна на 13 (тринадесет) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 131, хотел „София Принцес Хотел”;
• С решение № 808/26.08.2005 год. дава разрешение на
“КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, за подмяна на 25 (броя) и
намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: с. „Кулата”, общ. Петрич, обл. Благоевград, магистрално
шосе Е - 79;
• С решение № 852/26.08.2005 год. допуска поправка в
решение № 578/30.06.2005г. за даване на разрешение на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан
Райчо” № 2, хотел „Тримонциум”;
• С решение № 853/26.08.2005 год. допуска поправка в
решение № 578/30.06.2005г. за даване на разрешение на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан
Райчо” № 2, хотел „Тримонциум”;
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ІV. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 765/03.08.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“СТАРТ 90 – ВАЛЕРИ ХРИСТОВ”, гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя и увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. “Ломско шосе” № 61;
• С решение № 766/03.08.2005 год. дава разрешение на
“НАВИ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 5 (пет) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. “Райко Даскалов”
№ 8А;
• С решение № 767/03.08.2005 год. дава разрешение на
“КАРАСИН – 99” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Цар Освободител”
№ 22;
• С решение № 768/03.08.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 10 (десет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
“Гладстон” № 7-9;
• С решение № 769/03.08.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 10 (десет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Труд, област Пловдив,
ул. “Никола Петков” № 18;
• С решение № 770/03.08.2005 год. дава разрешение на
“КУИНС ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 33;
• С решение № 771/03.08.2005 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 9
(девет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
“Витоша” № 121;
• С решение № 772/03.08.2005 год. дава разрешение на
“ТЕМАКС КЛУБ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. “Хан
Крум” № 4;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

13

• С решение № 773/03.08.2005 год. дава разрешение на “ЕЛ.
ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр. София, за увеличение с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. “Людвиг
Заменхов” № 4;
• С решение № 774/03.08.2005 год. дава разрешение на
“МЕМФИС ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя и
увеличение с 9 (девет) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 103;
• С решение № 775/03.08.2005 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 № 776/03.08.2005 год. дава разрешение на
“М.М.Г.” ООД, гр. Враца, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
съоръжения с 10 (десет) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. “Цар Симеон І” № 33;
• С решение № 777/03.08.2005 год. дава разрешение на
“Национал груп” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални съоръжения с 10 (десет) броя игрални места и увеличение с 1
(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца,
пл. “Христо Ботев” № 33;
• С решение № 778/03.08.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЖОЙ – Павлин Пенчев”, гр. Ловеч, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. “Търговска”
№ 72;
• С решение № 779/03.08.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“МОРАМЕКС – Добрин Иванов”, гр. Пловдив, за подмяна на 6
(шест) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к.
“Тракия” до бл. № 100;
• С решение № 780/03.08.2005 год. дава разрешение на
“МОРАМЕКС-ТД” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, пл. “Тракия”
№ 3;
• С решение № 781/03.08.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЕЛЕН – 53 – Владимир Ефтимов”, гр. София, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Раднево, ул.
“Георги Димитров” № 7;
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• С решение № 782/03.08.2005 год. дава разрешение на “ИРИС
- 1” ООД, гр. Карнобат, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Карнобат, бул. “България” № 1;
• С решение № 809/26.08.2005 год. дава разрешение на “ММ и
В” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя и увеличение с 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
ул. “Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”;
• С решение № 810/26.08.2005 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Тодор
Каблешков” № 1;
• С решение № 811/26.08.2005 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. “Алеко
Константинов” № 11;
• С решение № 812/26.08.2005 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, Гаров площад –
пешеходен подлез;
• С решение № 813/26.08.2005 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
“Димитър Талев” № 1;
• С решение № 814/26.08.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЖОЙ – Павлин Пенчев”, гр. Ловеч, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. “Цачо
Шишков” № 41 - 43;
• С решение № 815/26.08.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“Силви Сербезов – МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
“Шести Септември” № 90;
• С решение № 816/26.08.2005 год. дава разрешение на “ЛЪКИ
– МВ” ЕООД, гр. Ловеч, за подмяна на 6 (шест) броя и намаление с 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски,
ул. “Никола Вапцаров” № 18А;
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• С решение № 817/26.08.2005 год. дава разрешение на
“МИЛЕНИУМ – МВ” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул.
“България” № 1;
• С решение № 818/26.08.2005 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея”
№ 36;
• С решение № 819/26.08.2005 год. дава разрешение на
“ОЛИМП – 2002” ООД, гр. София, за подмяна на 14 (четиринадесет)
броя и намаление с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Сандански, ул. “Гео Милев” № 4;
• С решение № 820/26.08.2005 год. дава разрешение на
“КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. “Варна” № 12;
• С решение № 821/26.08.2005 год. дава разрешение на
“КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Симеоновград, ул. “Търговска”
№ 6;
• С решение № 822/26.08.2005 год. дава разрешение на
“КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, ул. “Димитър
Благоев” № 9;
• С решение № 823/26.08.2005 год. дава разрешение на
“КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, ул. “Цар Борис І”
№ 8;
• С решение № 824/26.08.2005 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за намаление с 3
(три) и подмяна на 8 (осем) броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 1;
• С решение № 825/26.08.2005 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за намаление с 3
(три) и подмяна на 8 (осем) броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Янко Боянов” № 8;
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• С решение № 826/26.08.2005 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 5
(пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. “Тодор Балина” № 16;
• С решение № 827/26.08.2005 год. дава разрешение на
“ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Козлодуй, ул. “Търговска”, сладкарница „Дунав”;
• С решение № 828/26.08.2005 год. дава разрешение на
“ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Александър
Стамболийски”, пред бл. 65, магазин № 17;
• С решение № 829/26.08.2005 год. дава разрешение на
“ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 (девет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. “Трети
Март” № 47;
• С решение № 830/26.08.2005 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Разград, бул. “България” № 44;
• С решение № 831/26.08.2005 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 20 (двадесет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Проф. Асен Златаров” № 17;
• С решение № 832/26.08.2005 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пирдоп, ул. “Цар Освободител” № 45а;
• С решение № 833/26.08.2005 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 20 (двадесет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Николаевска” кв. 160, Търговски
комплекс, обект № 9;
• С решение № 834/26.08.2005 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 12 (дванадесет) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Кюстендил” № 66;
• С решение № 835/26.08.2005 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 20 (двадесет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Независимост” № 17;
• С решение № 836/26.08.2005 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. “Отец Паисий” № 17;
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• С решение № 837/26.08.2005 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 19 (деветнадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Стефан Стамболов”
№ 32;
• С решение № 838/26.08.2005 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 27 (двадесет и седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”
№ 40;
• С решение № 839/26.08.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“Ангел Зарков – БИЛИ – 92”, гр. София, за подмяна на 9 (девет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. “Цар
Освободител” № 46;
• С решение № 840/26.08.2005 год. дава разрешение на
“ЛАВИНА” ООД, гр. Стара Загора, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. “Цар
Шишман” № 53;
• С решение № 841/26.08.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“АВРАМОВ – 53 – ДИМО АВРАМОВ”, гр. Горна Оряховица, за
увеличение с 5 (пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 105;
• С решение № 854/26.08.2005 год. допуска поправка в
решение № 517/14.06.2005г. за даване на разрешение на ЕТ “ЙОПИ –
ПИЕР ЙОСИФОВ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 9 (девет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти
Септември” № 149;
• С решение № 855/26.08.2005 год. допуска поправка в
разрешение № 206/31.03.2005г. за даване на разрешение на “ЕТИРА”
ООД, гр. Пловдив, за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” бл. 46, партер;
V. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
• С решение № 792/03.08.2005 год. дава разрешение с вписани
нови обстоятелства на “ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София – вписва
преместване на седалището и адреса на управление - София, район
Оборище, ул. „Искър” № 14;
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• С решение № 849/26.08.2005 год. дава разрешение с вписани
нови обстоятелства на “НОРД - Б” ООД, гр. София – вписва се
промяна в адреса на управление от ул. „Стара планина” № 37 на
ул.„Искър” № 14, заличава се като управител Димчо Видев Димов и се
вписва като управител Георги Методиев Карабельов;
• С решение № 850/26.08.2005 год. дава разрешение с вписани
нови обстоятелства на “ДЕЛТА КОИН” ЕООД, гр. София – вписва се
промяна в адреса на управление както следва, гр. София, р-н „Подуяне”,
ул.„Спас Гинев” № 40, бл. 5, заличава се като управител Екатерина
Антонова Антонова и се вписва като управител Анна Велкова Велева;
• С решение № 851/26.08.2005 год. дава разрешение с вписани
нови обстоятелства на “КЕЙБЪЛ ГЕЙМС” ООД, гр. София с вписан
нов адрес на централният пункт за организиране и провеждане на
хазартна игра със залагания върху случайни събития чрез
телекомуникационно средство: гр.София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни
връх” № 44-46, ап. 9;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ОТКАЗ НА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ
РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2005 ГОД.
I. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 684/08.07.2005 год. отказва да даде 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 № 843/26.08.2005 год. отказва да даде 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”;
ІI. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 762/03.08.2005 год., на основание чл. 19, ал. 2
във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Закона за хазарта, не
продължава срока на издадено разрешение на ЕТ “ДЕБЕЛЯШКИ –
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ”, гр. Тетевен, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Тетевен, ул. “Иван Вазов” № 39;
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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 АВГУСТ 2005 ГОД.
I. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 763/03.08.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“Силви Сербезов – МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. “Борисова” № 80;
• С решение № 795/26.08.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
“Стефан Стамболов” № 32;
• С решение № 796/26.08.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ФСО”
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. “Кн.
Мария Луиза” № 40;
• С решение № 797/26.08.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. “Отец
Паисий” № 17А;
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• С решение № 798/26.08.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ФСО”
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.
“Кюстендил” № 66;
• С решение № 799/26.08.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
ул. “Независимост” № 17;
• С решение № 800/26.08.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Пирдоп, бул. “Цар
Освободител” № 45а;
• С решение № 801/26.08.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
“Николаевска”, кв. 160, Търговски комплекс, обект № 9;
• С решение № 802/26.08.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Проф.
Ангел Златаров” № 17;
• С решение № 803/26.08.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“КОБРА – 08” ООД, гр. Габрово, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Габрово, ул. “Съзаклятие” № 12;
• С решение № 804/26.08.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“Силви Сербезов – МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Русе, бул. “Липник” № 113;
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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 АВГУСТ 2005 г.

I.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 793/03.08.2005 год. се прекратява действието на
Разрешение № 145/23.03.2001г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Котел, ул. „Изворска” № 4,
издадено на ЕТ “КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОН – КАН”, гр. Нова
Загора, 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
МЕСЕЦ АВГУСТ 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. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• Постъпило е писмено искане с вх. № И-3400/08.08.2005г.
от ДП “Български спортен тотализатор” със седалище гр. София, ул.
“Хайдушко изворче” № 28, ЕИК по БУЛСТАТ Ю 000694293, Данъчен
номер: 1220039656, представлявано от Ирена Ангелова Кръстева –
изпълнителен директор, ЕГН 5507226316, с което се иска утвърждаване
правилата за организиране и провеждане на тото играта “ТОТО 2 –
6/49” (ще бъдат проведени 5 /пет/ целеви тиража: № 66/21.08.2005г.; №
68/28.08.2005г.; № 70/04.09.2005г.; № 72/11.09.2005г. и №
74/18.09.2005г. за кандидатурата на гр. София за XXII-те Зимни
Олимпийски игри 2014. Залога за една комбинация ще бъде 0,60лв.).
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Искането е разгледано на открито заседание на Държавната
комисия по хазарта, проведено на 26.08.2005 год.
Към исканeто са представени изискуемите документи в
съответствие с чл. 19, ал. 2 от Закона за хазарта и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за
хазарта. Към преписката е приложен приемо-предавателен протокол от
17.08.2005г. между Държавната комисия по хазарта и ДП „Български
спортен тотализатор” за приемане на писмо изх. № 04-0851/15.08.2005г. на Министерството на финансите, с което министърът
на финансите
възлага на министъра на младежта и спорта
организирането на 5 /пет/ целеви тиража за времето от 21.08.2005г. до
18.09.2005г.
По подадените документи е извършена проверка и проучване
в законоустановения срок, при които е установено следното:
С писмо изх.№ 0988 от 08.08.2005 г на Председателя на ДКХ
до г-жа Ирена Кръстева, изпълнителен директор на ДП”Български
спортен тотализатор”, същата е уведомена, че поради липса на
изискуемия по Закона за хазарта кворум за редовност на заседанието
преди 25.08.05 г. не може да се проведе заседание на Държавната
комисия по хазарта.
На 10.08.05 г. в ДКХ е постъпило писмо с вх. № 3434 от г-жа
Ирена Кръстева, изпълнителен директор на ДП”Български спортен
тотализатор”, с молба за произнасяне на комисията до 21.08.05 г., за
когато е предвидено провеждането на първия от петте специални
тиражи.
С писмо изх. № 1006 на 10.08.05 г., Председателят на ДКХ
отново информира г-жа Кръстева, че не е възможно провеждане на
заседание на ДКХ преди 25.08.05 г., тъй като един от членовете на
комисията е в законоустановен отпуск по болест, а други двама членове
са в платен годишен отпуск, поради което не може да бъде осигурен
изискуемия за редовност на заседанието на ДКХ кворум. В писмото се
препоръчва, Управителния съвет на ДП”Български спортен
тотализатор”, да преразгледа определените дати за провеждане на
тиражите и да ги съобрази със заседанията на комисията.
Председателят на ДКХ e изпратил покани до членовете на комисията
за свикване извънредно заседание на 18.08.05 г. или 19.08.05 г. от 10
часа , за които дати членовете на ДКХ не са потвърдили участие.
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Със Заповед № П-155 на Председателя на ДКХ от 16.08.2005
г., издадена на основание чл. 40, ал. 1 и чл. 80 от ЗХ, служителите на
ДКХ Николай Тодоров – главен инспектор в отдел ”Контрол върху
хазартната дейност” и Тодор Ташков – старши инспектор в същия
отдел, са присъствали на целеви тираж № 66, проведен на 21.08.2005 г.,
организиран от ДП ”Български спортен тотализатор”. Контролните
органи на ДКХ са констатирали, че ДП ”Български спортен
тотализатор” няма издадено разрешение за утвърждаване на правилата
на проведения целеви тираж за което е съставен констативен протокол
№ 183/21.08.05 г. Съставените след тиража КП № 228/ 21.08.05 г. и
Протокол от работа на комисията по определяне на печалбите за тираж
№ 66/2005 г. са подписани с особено мнение от служителите на ДКХ.
След като членове на Държавната комисия по хазарта се
запознаха с всички факти, обстоятелства и допълнително представени
документи по искане с вх. № 3400, ДКХ го разгледа по същество.
Неоснователно е твърдението на изпълнителния директор на
ДП ”Български спортен тотализатор”, че комисията трябва да се
произнесе по постъпилото искане в 14-дневен срок.
Срокът, в който трябва да се произнесе комисията по
настоящето искане е едномесечен. Съгласно чл. 34 от ЗХ проверките и
проучванията по исканията трябва да бъдат приключени в едномесечен
срок, ако към тях са приложени всички необходими документи. При
необходимост този срок може да бъде продължен. В конкретния случай
искане с вх. № 3400 е заведено на 08.08.05 г. Към искането не е било
представено възлагателно писмо на министъра на финансите, съгласно
изискванията на чл. 27 от Устройствения правилник на Българския
спортен тотализатор, неразделна част от необходимите документи за
издаване на исканото разрешение. Същото е постъпило в
Министерството на младежта и спорта на 16.08.05 г., а в Държавната
комисия по хазарта е получено с посочения по-горе приемопредавателен протокол едва на 17.08.05 г.
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Предвид изложената фактическа обстановка и на основание
чл. 19, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и т. 12 и чл. 21, ал.6 от Закона
за хазарта
Държавната комисия по хазарта
Р Е Ш И:
І. Утвърждава на ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, ул. “Хайдушка изворче” № 28, ЕИК
по БУЛСТАТ Ю 000694293,
Данъчен номер: 1220039656,
представлявано от Ирена Ангелова Кръстева – изпълнителен
директор, ЕГН 5507226316,
Правилата за организиране и
провеждане на тото играта “ТОТО 2 – 6/49” (ще бъдат проведени 5
/пет/ целеви тиража: № 66/21.08.2005г.; № 68/28.08.2005г.; №
70/04.09.2005г.; № 72/11.09.2005г. и № 74/18.09.2005г. за
кандидатурата на гр. София за XXII-те Зимни Олимпийски игри
2014. Залога за една комбинация ще бъде 0,60лв.).
ІІ. Решението влиза в сила, считано от дата на
приемането му.
ІІІ. Възлага на Председателя на ДКХ да извърши
проверка по КП № 183/28.01.05 г. във връзка с провеждане на
целеви тираж № 66/21.08.2005г.

ІI. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 784/03.08.2005 год. утвърждава на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, представените “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино” (с
включени правила за провеждане на хазартната игра „БАРБУТ”) в
игрално казино с адрес гр. София, пл. „Народно събрание” № 4;
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• С решение № 785/03.08.2005 год. утвърждава на
“ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино” (с включени нови
съотношения между залозите и печалбите на игралните маси) в игрално
казино с адрес гр. София, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”;
• С решение № 845/26.08.2005 год. утвърждава на “ЙОВАЛ 2001” АД, гр. София, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” (с включени правила за провеждане на хазартна игра „Казино
покер със 7 карти – три затворени и четири отворени) в игрално казино
с адрес гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 100, хотел „Кемпински
Зографски”;
• С решение № 846/26.08.2005 год. утвърждава на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” (деинсталиране на 2 /два/ броя системи за формиране на
специална премия „ДЖАКПОТ”) в игрално казино с адрес гр. София,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, хотел „София Принцес Хотел”;
• С решение № 847/26.08.2005 год. утвърждава на
“АЛАДЖИО” ЕАД, гр. Варна, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино”, задължителни образци на чипове за участие в
хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за
игрално казино с адрес гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел
„Астера”, игрално казино „Астера”;

ІII. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
• С решение № 786/03.08.2005 год. утвърждава на ЕТ “СТАРТ
90 – ВАЛЕРИ ХРИСТОВ”, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” (с включени условия и правила за формиране на
специална премия “Джакпот” при взаимно свързани игрални автомати), за
игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Ломско шосе” № 61;
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• С решение № 787/03.08.2005 год. утвърждава на “ТЕМАКС
КЛУБ” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” (с включени условия и правила за формиране на специална
премия “Джакпот” при взаимно свързани игрални автомати), за игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. “Хан Крум” № 4;
• С решение № 788/03.08.2005 год. утвърждава на “НАВИ”
ЕООД, гр. София, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” (с включени условия и правила за формиране на специална премия
“Джакпот” при взаимно свързани игрални автомати), за игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. “Райко Даскалов” № 8А;
• С решение № 789/03.08.2005 год. утвърждава на “ОЛИМП 2002” ООД, гр. София, представените “Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” (с включени условия и правила за формиране на специална премия
“Джакпот” при взаимно свързани игрални автомати), за игрална зала с адрес:
гр. Сандански, ул. “Гео Милев” № 4, утвърждава отчет за премия
„ДЖАКПОТ” от игрални автомати;
• С решение № 790/03.08.2005 год. утвърждава на “КУИНС
ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” (с включени условия и правила за формиране на специална
премия “Джакпот” при взаимно свързани игрални автомати), за игрална зала с
адрес: гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 33;
• С решение № 791/03.08.2005 год. отказва да утвърди на
“ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” (с включени правила за спечелване на периодични и
предметни премии), за игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Васил
Левски” № 29;
• С решение № 848/26.08.2005 год. утвърждава на “ММ и В”
ЕООД, гр. София, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” (с включени правила за спечелване на периодични и предметни
премии), за игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” № 21,
хотел „България”;
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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 АВГУСТ 2005 г.

1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред

Удостоверение
№

Наименование

1.

ИА 747

IGT S+

2.

ИА 748

IGT S+

3.

ИА 749

4.

ИА 750

JOPPY

5.

ИА 751

IGT S+

6.

ИА 752

IGT S+

7.

ИА 753

Електронна
рулетка

REDFOWL
GAMES

Тип / версия

5 Times Pay
вер. 3C1L

ВИД

Производител/
вносител/
номер на
разрешение

електромеха- IGT, вносител
ничен рийл "Джи Пи Ел "ЕООД
–
№ 318/14.09.01г.
Double Diamond електромеха- IGT, вносител
вер. 5C5L
ничен рийл "Джи Пи Ел "ЕООД
–
№ 318/14.09.01г.
EUROBLOCK 06 американска Elektroncek d.o.o.,
рулетка – 6 вносител “Булгейм
места (PC)
сервиз” ЕООД–
620/04.08.05г.
KA POKER
видеопокер "Джи Пи Ел "ЕООД
–
№ 318/14.09.01г.
5 Times Pay
електромеха- IGT, вносител
вер. 5C5L
ничен рийл "Джи Пи Ел "ЕООД
–
№ 318/14.09.01г.
RED WHITE
електромеха- IGT, вносител
BLUE вер. 5C5L ничен рийл "Джи Пи Ел "ЕООД
–
№ 318/14.09.01г.
RF09 ,
видеорийл
“Редфул
вер. RSGT
(4 броя игри) Инженеринг”
ООД,№ 333 /
25.09.01г.

Рециклирал/
номер на
разрешение

ЗАЯВИТЕЛ

"Джи Пи Ел"
ЕООД
"Джи Пи Ел"
ЕООД
“Булгейм
сервиз” ЕООД
"Джи Пи Ел
"ЕООД
"Джи Пи Ел"
ЕООД
"Джи Пи Ел"
ЕООД
“Редфул
Инженеринг”
ООД
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8.

ИА 754

9.

ИА 755

10.

ИА 756

11.

ИА 757

REDFOWL
GAMES

RF09 ,
вер. NMAJ

видеорийл
“Редфул
(4 броя игри) Инженеринг”
ООД,№ 333 /
25.09.01г.
C 3000 Top Vision VIKING,
видео рийл Amatic Industries
вер. BGR-02 C 01
GmbH, вносител
02.67
"Бонако "ООД –
№ 104/24.02.04г.
ИНВЕСТ ПОКЕР ИП 600
видеопокер "МБ-И" ЕООД –
600
№ 316/14.09.01г.
C 3000 Top Vision DRAGONS SOLD, видео рийл Amatic Industries
вер. BGR-02 C 01
GmbH, вносител
02.67
"Бонако "ООД –
№ 104/24.02.04г.

“Редфул
Инженеринг”
ООД
"Бонако" ООД

"МБ-И" ЕООД
"Бонако" ООД

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

Удостоверение №

12.

И
М 042

Вид на хазартната игра
КОМБИНИРАНА ИГРАЛНА МАСА
ЗА “БАРБУТ”,
тип BMZ

Производител/ рециклирал /
НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕ
“Алфа Съплайс” ЕООД –
№ 416/27.12.02

Заявител
“Алфа Съплайс” ЕООД

