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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ
ЯНУАРИ 2006 ГОД.

I. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 035/12.01.2006 год. дава разрешение на
“АКТИВ БГ” АД, 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, бул. “Кн. Мария Луиза” № 131, хотел
“СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ”, игрално казино “ВИВА”, с 20
(двадесет) броя игрални маси и 195 (сто деветдесет и пет) броя игрални
съоръжения с 220 (двеста и двадесет) броя игрални места;
II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 002/05.01.2006 год. дава разрешение на
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Ботевград, бул. “3-ти март” № 79, хотел ”Ботевград”, с 10 (десет)
броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 003/05.01.2006 год. дава разрешение на
“ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Добрич, пл. “Свобода” № 8, с 20 (двадесет) броя игрални съоръжения с
27 (двадесет и седем) броя игрални места;
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• С решение № 036/12.01.2006 год. дава разрешение на “ЛАЙТ
ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Свиленград, ул. “Христо Шишманов” - автогара, с 10 (десет) броя
игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 037/12.01.2006 год. дава разрешение на
”МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
София, бул. “Цариградско шосе” № 16, бл. 11, с 21 (двадесет и един)
броя игрални автомати с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
• С решение № 038/12.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
”РОСИЦА ИВАНОВА - 2000”, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
София, ж. к. “Стрелбище”, ул. ”Хайдушка гора” № 135, с 20
(двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 039/12.01.2006 год. дава разрешение на
”ТРИАДА” ООД, гр. Сливен, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Карнобат, ул. “Кооперативна” № 2, Битов комбинат № 1, с 10 (десет)
броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 040/12.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
”ДИК – ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ”, гр. Габрово, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Габрово, ул. “Емануил Манолов” № 14, с 20 (двадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 059/27.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
”АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Самоков, ул. “Житна чаршия” № 3, с 10 (десет) броя
игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 060/27.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
”АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Карлово, пл. “20 – ти юли” № 1, хотел ”Щерев” с 10 (десет)
броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
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• С решение № 061/27.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
”АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Карлово, ул. “Петко Събев” № 6 с 10 (десет) броя игрални
автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 062/27.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
”ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Варна, ул. “Брегалница” № 32 с 20 (двадесет) броя игрални
автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 063/27.01.2006 год. дава разрешение на
”ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, обл. Стара Загора за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Пирдоп, обл. София, кв. 87, бл. Б 1 с 10
(десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 064/27.01.2006 год. дава разрешение на ”Е. Г. КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Кърджали, бул. ”България” № 31 с 11 (единадесет) броя игрални
автомати със 16 (шестнадесет) броя игрални места;
• С решение № 065/27.01.2006 год. дава разрешение на
”ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Асеновград, ул. ”Съединение” № 1 с 21 (двадесет и един) броя игрални
съоръжения с 28 (двадесет и осем) броя игрални места;
• С решение № 066/27.01.2006 год. дава разрешение на
”ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Ловеч,
ул. ”Търговска” № 89 с 12 (дванадесет) броя игрални автомати с 12
(дванадесет) броя игрални места;
• С решение № 067/27.01.2006 год. дава разрешение на
”КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
София, бул. ”Македония” № 2-4 с 21 (двадесет и един) броя игрални
автомати с 21 (двадесет и един) броя игрални места;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

10

• С решение № 068/27.01.2006 год. дава разрешение на ”Г и
КО” ЕООД, гр. Пловдив за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Пловдив, бул.
”Източен” № 48 с 21 (двадесет и един) броя игрални автомати с 21
(двадесет и един) броя игрални места;
• С решение № 069/27.01.2006 год. дава разрешение на
”КИРИШ” ООД, гр. Свиленград за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Свиленград, бул. ”България” № 63 с 23 (двадесет и три) броя игрални
съоръжения с 29 (двадесет и девет) броя игрални места;
• С решение № 070/27.01.2006 год. дава разрешение на
”НАЦИОНАЛ ГРУП” ЕООД, гр. София за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години, в обект с адрес: гр.
Пловдив, ул. ”Иван Вазов” № 98 с 48 (четиридесет и осем) броя
игрални съоръжения с 55 (петдесет и пет) броя игрални места;
• С решение № 071/27.01.2006 год. дава разрешение на
”НАЦИОНАЛ ГРУП” ЕООД, гр. София за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години, в обект с адрес: гр.
Стара Загора, бул. ”Руски” № 20А с 35 (тридесет и пет) броя игрални
съоръжения с 40 (четиридесет) броя игрални места;
• С решение № 072/27.01.2006 год. дава разрешение на
”НАЦИОНАЛ ГРУП” ЕООД, гр. София за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години, в обект с адрес: гр.
Враца, пл. ”Христо Ботев” № 98 с 24 (двадесет и четири) броя игрални
съоръжения с 29 (двадесет и девет) броя игрални места;
• С решение № 073/27.01.2006 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. Крумовград, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 2 с 10
(десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 074/27.01.2006 год. дава разрешение на
”ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, с. Банево, обл. Бургаска за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Сливен, ул. ”Тодор Икономов” № 2 с 21
(двадесет и един) броя игрални съоръжения с 25 (двадесет и пет) броя
игрални места;
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• С решение № 075/27.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
”ДЖОРДАНО – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”, гр. Хасково за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Хасково, ул. ”Ястреб” № 6 с 21 (двадесет и един) броя
игрални автомати с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
• С решение № 076/27.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
”СОФИ – ВЛ – ГРОЗДАН СТАНКОВ”, гр. София за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. София, ж. к. ”Люлин”, бул. ”Царица Йоана” № 68, Бизнес
търговски комплекс, блок ”Б” с 13 (тринадесет) броя игрални
съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални места;
III. ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ
• С решение № 001/05.01.2006 год. дава разрешение на
“МЕГАТРОНИК ЮНАЙТЕД ГЕЙМИНГ” ООД, гр. София, за
производство (модифициране, рециклиране) и разпространение на
игрални съоръжения за хазартна дейност за срок от 5 (пет) години;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

12

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

13

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2006 Г.

I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 025/05.01.2006 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ВТОРИ – 2006 г. на
периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП “Държавната
парично-предметна лотария”;
• С решение № 057/12.01.2006 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ
ДЯЛ – 2006 г., за подпомагане дейността на държавните музикално –
драматични театри ”Кадрие Лятифова”, гр. Кърджали и ”Назъм Хикмет”,
гр. Разград на периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП
“Държавната парично-предметна лотария”;
• С решение № 130/12.01.2006 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ
ДЯЛ – 2006 г., за подпомагане строителството на православен храм ”Св.
Стилиян Пафлагонийски” в 110-то ОУ ”Проф. Георги Кацаров” на
периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП “Държавната
парично-предметна лотария”;
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II. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 026/05.01.2006 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промени в
броя на обектите, в които ще се приемат залози за тото играта “ТОТО 2”;
• С решение № 128/27.01.2006 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промени в
броя на обектите, в които ще се приемат залози за тото играта “ТОТО 2”;
С решение № 129/27.01.2006 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промени в
броя на обектите, в които ще се приемат залози за тото играта “ТОТО 2”;
III.
ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С решение № 126/27.01.2006 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промени в
броя на обектите, в които ще се приемат залози за играта със залагания
върху резултати от спортни състезания “ТОТО 1”;
• С решение № 127/27.01.2006 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промени в
броя на обектите, в които ще се приемат залози за играта със залагания
върху резултати от спортни състезания “ТОТО 1”;
• С решение № 131/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промени в броя и адресите на
букмейкърските пунктове, в които ще се приемат залози за игрите със
залагания върху резултати от спортни състезания;
IV. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 004/05.01.2006 год. дава разрешение на
“АЛАДЖИО” ЕАД, гр. Варна, за намаление с 3 (три) броя на игралните
автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, к. к. “Златни Пясъци”,
хотел ”Астера”;
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• С решение № 044/12.01.2006 год. дава разрешение на
“ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Варна, за намаление с 32 (тридесет и два)
броя и за подмяна на 11 (единадесет) броя игрални автомати в игрално
казино с адрес: гр. Несебър, к. к. “Слънчев бряг”, хотел
”Хризантема”;
• С решение № 087/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, за увеличение с 4
(четири) броя на игралните автомати в игрално казино с адрес гр.
София, ул. ”Калоян” № 6, хотел ”Рила”;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 005/05.01.2006 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, бул. “Витоша” №
41;
• С решение № 006/05.01.2006 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Дондуков” №
26;
• С решение № 007/05.01.2006 год. дава разрешение на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 (два) и увеличение с
1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Троян,
ул. “Васил Левски” № 32;
• С решение № 008/05.01.2006 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Севлиево, ул. “Стефан Пешев” №
45;
• С решение № 009/05.01.2006 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Севлиево, ул. “Д-р Иван Филипов”
№ 3;
• С решение № 010/05.01.2006 год. дава разрешение на “А. В. Д.
- ХОЛИДЕЙС” ЕООД, гр. София, за увеличение със 6 (шест) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Бяла” № 10;
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• С решение № 011/05.01.2006 год. дава разрешение на “ФОКС
- 1” ООД, гр. София, за увеличение с 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, комплекс “Братя
Миладинови”, бл. 38 /партер/;
• С решение № 012/05.01.2006 год. дава разрешение на “ФОКС
- 1” ООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати
в игрална зала ”Пагане” с адрес гр. Бургас, комплекс “Братя
Миладинови”, бл. 38 /партер/;
• С решение № 013/05.01.2006 год. дава разрешение на
“ФИЛИ” ООД, гр. Плевен, за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Плевен, ул. “Васил
Левски” № 192;
• С решение № 014/05.01.2006 год. дава разрешение на
“ФИЛИ” ООД, гр. Плевен, за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Враца, ул. “Никола
Войводов” № 7;
• С решение № 015/05.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“РОЯЛС – КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за намаление с 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес с. Габрене, общ.
Петрич, местност ”Златарево”, павилион № 4;
• С решение № 016/05.01.2006 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 13 (тринадесет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Хасково, пл. “Свобода” № 1, хотел ”Аида”;
• С решение № 017/05.01.2006 год. дава разрешение на “ЕЛ.
ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) и увеличение с 5
(пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Русе, ул.
“Христо Г. Данов” № 5;
• С решение № 018/05.01.2006 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 № 019/05.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ЙОПИ – ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Пловдив, бул. “6-ти
септември” № 149;
• С решение № 020/05.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Асеновград, пл. “Акад.
Николай Хайтов” № 3;
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• С решение № 021/05.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ “Г.
А. К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес с. Калояново, обл.
Пловдив, ул. “Васил Левски” № 10;
• С решение № 022/05.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ЗЕФИР 91 – ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ”, гр. София, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул.
“Тодор Каблешков” № 13;
• С решение № 023/05.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
”АТЛАС – 2002 – ДИМИТЪР ТЕНЕВ”, гр. Сливен, за намаление с 1
(един) брой игрално съоръжение с 5 (пет) броя игрални места в игрална
зала с адрес гр. Сливен, ул. “Димитър Добрович” № 6;
• С решение № 024/05.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ “СИ
– ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два)
и увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес
гр. Камено, ул. “Неделчо Камбов” № 1;
• С решение № 045/12.01.2006 год. дава разрешение на “УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Велико Търново, пл. ”Велчова
завера”, ул. “Опълченска” № 10, хотел ”Янтра”;
• С решение № 046/12.01.2006 год. дава разрешение на “РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Петрич, пл. ”Възраждане” № 2;
• С решение № 047/12.01.2006 год. дава разрешение на “РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Ихтиман, ул. ”Полк. Борис
Дрангов” № 2;
• С решение № 048/12.01.2006 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за намаление на 1
(един) брой игрално съоръжение с 6 (шест) броя игрални места в игрална
зала с адрес гр. Русе, ул. ”Петко Д. Петков” № 7;
• С решение № 049/12.01.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес
гр. София, ж. к. ”Люлин” пред бл. 325;
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• С решение № 050/12.01.2006 год. дава разрешение на “ММ и
В” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални съоръжения
със 7 (седем) броя игрални места в игрална зала с адрес гр. Петрич, ул.
”Цар Борис III” № 21, хотел ”България”;
• С решение № 051/12.01.2006 год. дава разрешение на “ГЕЙМ
- 4” АД, гр. София, за увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес гр. София, ул. ”Златовръх” № 37;
• С решение № 052/12.01.2006 год. дава разрешение на
“ФИЛИ” ООД, гр. Плевен, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. Враца, ул. ”Никола Войводов” № 7;
• С решение № 053/12.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ “СИ
– ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за увеличение с 3
(три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Айтос, ул.
”Хаджи Димитър” № 22;
• С решение № 054/12.01.2006 год. дава разрешение на “КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, за увеличение с 1 (един) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. Хасково, ул. ”Варна” № 12;
• С решение № 055/12.01.2006 год. дава разрешение на “КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Димитровград, бул. ”Димитър Благоев” № 9;
• С решение № 056/12.01.2006 год. дава разрешение на “ЕВРО ГЕЙМС” ООД, гр. Благоевград, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
съоръжения с 9 (девет) броя игрални места с 5 (пет) броя игрални
съоръжения с 9(девет) броя игрални места в игрална зала с адрес гр.
Благоевград, ул. ”Крали Марко” № 1;
• С решение № 058/12.01.2006 год. допуска поправка на явна
фактическа грешка в разрешение № 1218/15.12.2005г. на Държавната
комисия по хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. Бургас, ул. “Хан Крум” № 4 на “ТЕМАКС
КЛУБ” ЕООД, гр. София;
• С решение № 088/27.01.2006 год. дава разрешение на “АЙ
ДЖИ ЕМ” АД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. Сливен, бул. ”Цар Симеон” бл. ”Момина
сълза”;
• С решение № 089/27.01.2006 год. дава разрешение на “АЙ
ДЖИ ЕМ” АД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат
в игрална зала с адрес гр. Пещера, ул. ”Нестор Личев” № 5;
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• С решение № 090/27.01.2006 год. дава разрешение на “АЙ
ДЖИ ЕМ” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. Димитровград, ул. ”Петър Берон”, Прима център;
• С решение № 091/27.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ “Г.
А. К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ ”, гр. Пловдив, за увеличение с 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив, ж. к.
”Тракия”, бул. ”Освобождение”, кафе ”Арас”;
• С решение № 092/27.01.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. ”Христо Ботев” № 169;
• С решение № 093/27.01.2006 год. дава разрешение на “М. М.
Г.” ООД, гр. Враца, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Варна, ул. ”Цар Симеон I” № 33;
• С решение № 094/27.01.2006 год. дава разрешение на “ГЕЙМ4” АД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. София, ул. ”Дякон Игнатий” № 4;
• С решение № 095/27.01.2006 год. дава разрешение на СД
“КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Петрич, ул. ”Цар Борис
III” № 21;
• С решение № 096/27.01.2006 год. дава разрешение на СД
“КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Сандански, ул.
”Македония” № 39;
• С решение № 097/27.01.2006 год. дава разрешение на “САКИ
– ТЕОДОРА ДИМИТРОВА” ЕООД, гр. Сливен, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Сливен, ул. ”Цар
Освободител” № 46;
• С решение № 098/27.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Стара Загора,
ул. ”Стефан Стамболов” № 42;
• С решение № 099/27.01.2006 год. дава разрешение на “РОЯЛ
КОНТИНЕНТАЛ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Русе, ул. ”Александровска” № 73;
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• С решение № 100/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. ”Гоце Делчев”
№ 6;
• С решение № 101/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. ”Макгахан” пазара;
• С решение № 102/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Петрич, ул. ”Славянска” №
13;
• С решение № 103/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. ”Васил
Левски” № 29;
• С решение № 104/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. София, бул. ”Васил Левски”
№ 29;
• С решение № 105/27.01.2006 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. София, ул. ”Тодор
Каблешков” № 1;
• С решение № 106/27.01.2006 год. дава разрешение на
“МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София, за увеличение с 10 (десет)
броя игрални съоръжения със 17 (седемнадесет) броя игрални места в
игрална зала с адрес гр. София, бул. ”Цариградско шосе” № 16, бл. 11;
• С решение № 107/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ЛОТОС - 93” ООД, гр. Стамболийски, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Кричим, обл. Пловдивска
ул. ”Димитър Благоев” № 1;
• С решение № 108/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ЛОТОС - 93” ООД, гр. Стамболийски, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес с. Цалапица, обл. Пловдивска
ул. ”Георги Димитров” № 24А;
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• С решение № 109/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ЛОТОС - 93” ООД, гр. Стамболийски, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Съединение, бул. ”Девети
септември” № 15;
• С решение № 110/27.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“РОЯЛС - КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул.
”Мария Луиза”, Централна гара, предгаров площад, магазин № 3;
• С решение № 111/27.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“РОЯЛС - КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ж. к.
Красно село, бул. ”Гоце Делчев” № 3;
• С решение № 112/27.01.2006 год. дава разрешение на “ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой електронна рулетка с
8 (осем) броя игрални места, с 8 (осем) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес гр. София, бул. ”Генерал Скобелев” № 47;
• С решение № 113/27.01.2006 год. дава разрешение на
“УДИГРУП” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Пазарджик, пл. ”Васил Левски” №
52;
• С решение № 114/27.01.2006 год. дава разрешение на “УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. Велико Търново, пл. ”Велчова
завера”, ул. ”Опълченска” № 10, хотел ”Янтра”;
• С решение № 115/27.01.2006 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Стара Загора, бул. ”Руски”
№ 20А;
• С решение № 116/27.01.2006 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. ”Иван Вазов”
№ 98;
• С решение № 117/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Враца, ул. ”Васил Кънчев” № 76;
• С решение № 118/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Лом, ул. ”Славянска” № 46;
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• С решение № 119/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Кнежа, ул. ”Марин Боев” № 52А;
• С решение № 120/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Мизия, обл. Враца, ул. ”Георги
Димитров” № 1;
• С решение № 121/27.01.2006 год. дава разрешение на
“ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Бяла Слатина, ул. ”Хан Крум” №
72Г;
• С решение № 122/27.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на 8
(осем) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Кърджали, бул.
”България” № 70А;
• С решение № 123/27.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на 7
(седем) броя игрални автомати в игрална зала с адрес с. Черноочене,
обл. Кърджали;
• С решение № 124/27.01.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Ардино, ул.
”Републиканска” № 7;
• С решение № 125/27.01.2006 год. дава разрешение на “ЕМ
ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД, гр. Пловдив, за увеличение с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Стамболийски, ул.
”Антим I” № 2, хотелски комплекс ”Тракия”;
VI. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
• С решение № 031/05.01.2006 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “АКТИВ БГ” АД, гр. София - заличава като
изпълнителен директор Корай Йонашчъ; вписва като изпълнителен
директор Гюлбин Багджъ;
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• С решение № 032/05.01.2006 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ЕООД, гр. Пловдив
– променя се наименованието на едноличния собственик на капитала от
”ПАСК” ООД, гр. Пловдив на ”ПАСК” ЕООД, гр. Пловдив; освобождава
се ”ПАСК” ЕООД, гр. Пловдив като едноличен собственик на капитала
на дружеството; заличава се Фабио Пазини като управител на
дружеството; вписва се Георги Момчилов Везенков, за едноличен
собственик на капитала и управител на дружеството; променя се адреса
на управление от гр. Пловдив, ул. ”Княз Александър Батенберг” № 42,
офис 3 на гр. Пловдив, ул. ”Кирил и Методий” № 2; Дружеството ще се
представлява и управлява от Георги Момчилов Везенков, ЕГН
6110304582;
• С решение № 033/05.01.2006 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “ГИБ” ЕООД, гр. Враца – закрива се обекта в
гр. Враца; открива се нов обект в който ще се извършва дейността – гр.
София, бул.”Климент Охридски” № 132;
• С решение № 132/27.01.2006 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “ТАНГО КОМЕРС” ООД, гр. Русе – вписва
промяна в адреса на управление от ул. ”Алеко Константинов” № 2 на ул.
”Муткурова” № 2;
• С решение № 133/27.01.2006 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “УДИ ГРУП” ООД, гр. Пловдив – фирмата на
дружеството от ”УДИГРУП” ЕООД се променя на “УДИ ГРУП” ООД;
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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 ЯНУАРИ 2006 ГОД.

I.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 041/12.01.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ММ и
В” 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.
”Царибродска” № 73;
• С решение № 042/12.01.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“ДОТКОВСКИ – ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА”, гр. Дряново, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Дряново, ул. ”Станционна” № 19;
• С решение № 043/12.01.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
”РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, 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” № 4;
• С решение № 077/27.01.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
”ТОТАЛ ГРУП” ЕООД, гр. Свищов, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Свищов, ул. ”Алеко Константинов” № 1;
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• С решение № 078/27.01.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
”ТОТАЛ ГРУП” ЕООД, гр. Свищов, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Свищов, ул. ”Христо Ботев” № 1;
• С решение № 079/27.01.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
”ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Кнежа, ул.
”Марин Боев” № 52А;
• С решение № 080/27.01.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
”ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул.
”Васил Кънчев” № 76;
• С решение № 081/27.01.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
”ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Бяла
Слатина, ул. ”Хан Крум” № 72Г;
• С решение № 082/27.01.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
”ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Мизия, ул.
”Георги Димитров” № 1;
• С решение № 083/27.01.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
”ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Лом, ул.
”Славянска” № 46;
• С решение № 084/27.01.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
”ПРОФОНДО” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Казанлък, ул. ”Розова долина” № 2;
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• С решение № 085/27.01.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ”РОЯЛ
КОНТИНЕНТАЛ” ООД, гр. Русе, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ул. ”Александровска” № 73;
• С решение № 086/27.01.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ”БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” 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. ”Дондуков” № 26;
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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 ЯНУАРИ 2006 г.

I.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 034/05.01.2006 год. се прекратява действието на
разрешение № 093/20.02.2004г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул.”Дойран” № 12,
издадено на ЕТ “ВЕЛЕН – 53 – ВЛАДИМИР ЕВТИМОВ”, 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
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2006 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УТВЪРДИ:
1. “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри”;
2. “Задължителни изисквания за игрални зали и игралните
казина по отношение вида на помещенията или сградата,
минимална площ и разпределението на помещенията”;
3. “Задължителни правила за организация на работа и
финансов контрол при провеждане на хазартни игри и образци за
счетоводна отчетност”
НА СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАТОРИ НА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ:

I. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 087/27.01.2006 год. утвърждава на
“ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, представените правила за
игралните условия за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати с включени правила за формиране и разпределение на
специална премия джакпот за игрално казино с адрес: гр. София, ул.
“Калоян” № 6, хотел ”Рила”;
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II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
• С решение № 027/05.01.2006 год. утвърждава на “ФИЛИ”
ООД, гр. Плевен, представените задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати с включена система за формиране на премия “ДЖАКПОТ”
BGJP 30.04, версия 1.01 при взаимно свързани игрални автомати, за
игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул. “Васил Левски” № 192;
• С решение № 028/05.01.2006 год. утвърждава на “ФИЛИ”
ООД, гр. Плевен, представените задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати с включена система за формиране на премия “ДЖАКПОТ”
BGJP 30.04, версия 1.01 при взаимно свързани игрални автомати, за
игрална зала с адрес: гр. Враца, бул. “Н. Войводов” № 7;
• С решение № 029/05.01.2006 год. утвърждава на “БОЛЕРО”
ООД, гр. София, представените задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати с включена предметна награда – лек автомобил, за игрална зала
с адрес: гр. Елин Пелин, пл. “Автогара” № 1;
• С решение № 030/05.01.2006 год. утвърждава на “ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, гр. София, представените задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати с включена предметна награда – лек автомобил, за
игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Русалски лък” № 2а, обект 8;
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СПИСЪК
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 ЯНУАРИ 2006 г.
I. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
1.

Удосто- Наименование
верение
№
ИА 837 WAVE ROVERS

Тип,
версия

Вид

видеорийл
(Flash)
видеорийл
(Flash)
видеорийл
(Flash)

2.

ИА 838

3.

ИА 839

TEMPLE OF
THE SUN
1001 NIGHTS

ИА 840

БАРГЕЙМ

BG 38-03,
вер. V 1.10
ЛИМОН

ИА 841

OCEAN RUSH

EGT-VS2

REDFOWL
GAMES

RF10

ИА 842

4.

видеослот

5.
6.

видеорийл
(Flash)
мултигейм

Производител/
вносител/
номер на разрешение
“ГИБ” ЕООД
№128/22.03.04
“ГИБ” ЕООД
№128/22.03.04
“ГИБ” ЕООД
№128/22.03.04
"Казино Технологии"
АД
№ 323/18.09.01г.
“Евро Геймс
Технолоджи” ООД
№ 082 / 08.04.03г.
“Редфул Инженеринг”
ООД
№ 333/25.09.01г.

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

“ГИБ” ЕООД
“ГИБ” ЕООД
“ГИБ” ЕООД
"Казино
Технологии"
АД
“Евро Геймс
Технолоджи”
ООД
“Редфул
Инженеринг”
ООД

II. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред

Допълнение

7.
ИА 083.1

Удостоверение
№

Наименование

Тип,
версия

Вид

Производител/
вносител/
номер на
разрешение
ROYAL
VE 53
видеопокер ЕТ “Велен – 92 ИА 083 AMERICAN
вер.
Лилия Евтимова”
GAMES
MAGIC CARD
№ 341

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

ЕТ “Велен 92-Лилия
Евтимова”

III. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ
“ДЖАКПОТ” ПРИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
8.

Удостоверение
№

Тип/ Версия

Производител / вносител
номер на разрешение

Заявител

ДП 021

BGJP40-04 / вер. 1.01
(Zeppelin Respin Mystery Jackpot)

“Казино Технологии” АД
№ 323/ 18.09.01г.

“Казино Технологии” АД

