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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ ЮНИ И ЮЛИ 2006 ГОД.

І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 815/28.06.2006 год. дава разрешение на
“ГЛОБУС 1997” АД, гр. Бургас, за организиране на хазартни игри в
игрално казино за срок от 5 (пет) години с адрес: гр. Бургас, ул.
“Александровска” № 21, Интерхотел “България”, етаж Мецанин;
IІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 667/02.06.2006 год. дава разрешение на “РЕКС
ГРУП” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. София, ул.
“Кюстендил” № 66, с 21 (двадесет и един) броя игрални автомати с 28
(двадесет и осем) броя игрални места;
• С решение № 668/02.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“МОРАМЕКС-ДОБРИН ИВАНОВ”, гр. Пловдив, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Пловдив, ж.к. “Тракия” до бл. № 100 с 20 (двадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 669/02.06.2006 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, общ.
Студентски град, ул. ”Иван Странски”, до бл. 58 с 20 (двадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
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• С решение № 670/02.06.2006 год. дава разрешение на “СИЙ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. София, бул.
“Янко Сакъзов” № 76, с 31 (тридесет и един) броя игрални автомати с
38 (тридесет и осем) броя игрални места;
• С решение № 671/02.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ДИКРА-ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Бургас, ж. к. “Лазур” ул. ”Абоба” № 8 с 20 (двадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 667/02.06.2006 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. Монтана, бул.
“Трети март” № 53, с 16 (шеснадесет) броя игрални автомати с 21
(двадесет и един) броя игрални места;
• С решение № 751/14.06.2006 год. дава разрешение на “ЕЛ
НИНЬО” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. София, район
„Овча купел”, ул. “Обиколна”, срещу бл. 13, с 20 (двадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 816/28.06.2006 год. дава разрешение на
“БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална зала с адрес: гр.
София, общ. “Слатина”, ул. ”Борис Христов № 2А, с 15 (петнадесет)
броя игрални автомати и с 20 (двадесет ) броя игрални места;
• С решение № 817/28.06.2006 год. дава разрешение на
“ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” 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. ”Черни връх” № 47 с 15 (петнадесет) броя
игрални съоръжения и с 20 (двадесет ) броя игрални места;
• С решение № 818/28.06.2006 год. дава разрешение на “КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, пл. ”14-ти Март”, комплекс ”Али Баба” с 10 (десет) броя
игрални автомати и с 10 (десет ) броя игрални места;
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• С решение № 819/28.06.2006 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Варна, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, пл. ”14-ти Март”, комплекс ”Али Баба” с 10
(десет) броя игрални автомати и с 10 (десет ) броя игрални места;
• С решение № 895/07.07.2006 год. дава разрешение на
“ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална зала с
адрес: гр. Бухово, ул. ”Никола Бонев”, бл. 9, магазин № 2 с 12
(дванадесет) броя игрални автомати и с 12 (дванадесетт ) броя игрални
места;
• С решение № 896/07.07.2006 год. дава разрешение на
“ДРАГОШИН” ЕООД, гр. Исперих, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална зала с адрес: гр.
Исперих, ул. ”Васил Левски” № 70, с 10 (десет) броя игрални автомати
и с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 897/07.07.2006 год. дава разрешение на
“ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална зала с
адрес: гр. Приморско, ул. ”3-ти Март” № 75, с 17 (седемнадесет) броя
игрални автомати и с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
• С решение № 898/07.07.2006 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години, в игрална зала с
адрес: гр. Мездра, ул. ”Христо Ботев” № 32, с 10 (десет) броя игрални
автомати и с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 899/07.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ХРИСТО БЪЧВАРОВ - КОМЕРСИАЛ”, гр. Камено, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. ”Никола
Камбов” № 2, с 10 (десет) броя игрални автомати и с 10 (десет) броя
игрални места;
• С решение № 900/07.07.2006 год. дава разрешение на
“ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална
зала с адрес: гр. Панагюрище, ул. ”Г. Бенковски” № 25, с 10 (десет)
броя игрални автомати и с 10 (десет) броя игрални места
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• С решение № 968/25.07.2006 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” № 13, с
22 (двадесет и два) броя игрални автомати и с 22 (двадесет и два) броя
игрални места;
• С решение № 969/25.07.2006 год. дава разрешение на
“ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална зала с
адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. ”Бяло море” № 4,
хотел ”Христов” с 10 (десет) броя игрални автомати и с 10 (десет) броя
игрални места;
• С решение № 970/25.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ЧЕРНО И БЯЛО 91 – ДИМИТЪР ГОЧЕВ”, гр. Сливен, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска” № 3, с 20
(двадесет) броя игрални автомати и с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 971/25.07.2006 год. дава 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, общ. Студентска, бул. „Акад. Стефан
Младенов” бл. 9, с 20 (двадесет) броя игрални автомати и с 20
(двадесет) броя игрални места
• С решение № 972/25.07.2006 год. дава разрешение на “УДИ
ГРУП”, гр. Пловдив, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Васил Левски” № 76, с 20 (двадесет) броя игрални автомати и с 20
(двадесет) броя игрални места
• С решение № 973/25.07.2006 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 игрална зала с адрес: гр. Каварна, ул. “България” № 63Б с
10 (десет) броя игрални автомати и с 14 (четиринадесет) броя игрални
места;
• С решение № 974/25.07.2006 год. дава разрешение на “ЕВРО
КАЗИНО ГРУП“ ООД, гр. София за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална зала с адрес: гр.
Царево, Пристанището с 16 (шестнадесет) броя игрални автомати и с
16 (шестнадесет) броя игрални места;
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ІIІ. ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ВНОС И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ
• С решение № 752/14.06.2006 год. дава разрешение на “ИТАЗ КОМЕРС” ООД, гр. Русе, за производство и разпространение на
игрални съоръжения за хазартна дейност за срок от 5 (пет) години, както
и утвърждаване на идентификационен знак, емблема (запазена търговска
марка), графичен образец на фирмена пломба и графичен образец във
връзка с чл. 54, ал.1 от ЗХ, в обект с адрес: гр. Русе, ул. “Плиска” № 94;
• С решение № 819/28.06.2006 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Варна, за внос и разпространение на
игрални съоръжения за хазартни игри за срок от 5 (пет) години;
• С решение № 975/25.07.2006 год. дава разрешение на “НАБА
- ЕЛЕКТРОНИК” ООД, гр. Варна, за производство и разпространение
на игрални съоръжения за хазартна игри за срок от 5 (пет) години на
адрес: гр. Варна, ул. “Дебър” № 55;
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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 ЮНИ И ЮЛИ 2006

I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 878/28.06.2006 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ СЕДМИ– 2006 г. на
периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП “ДЪРЖАВНАТА
ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
• С решение № 879/28.06.2006 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
вида и себестойността на билет за участие в ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ
ДЯЛ– 2006 г. на периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП
“ДЪРЖАВНАТА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
• С решение № 940/07.07.2006 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ОСМИ– 2006 г. на
периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП “ДЪРЖАВНАТА
ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
II.
ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С решение № 720/02.06.2006 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;
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• С решение № 797/14.06.2006 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;
• С решение № 875/28.06.2006 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;
• С решение № 876/28.06.2006 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;
• С решение № 877/28.06.2006 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;

III. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 673/02.06.2006 год. дава разрешение на
“ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” АД, гр. Варна, за намаление с 3 (три) броя
на игралните маси и намаление на 29 (двадесет и девет) броя на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, к. к.”Св. СВ.
Константин и Елена”, Гранд хотел „Варна”;
• С решение № 674/02.06.2006 год. дава разрешение на
“ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Варна, за подмяна на 19 (деветнадесет)
броя игрални автомати и утвърждаване на промени в ”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” с адрес: гр. Несебър, к. к. „Слънчев
бряг”, хотел ”Хризантема”;
• С решение № 754/14.06.2006 год. дава разрешение на “ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за увеличение с 3 (три) броя на
игралните маси в игрално казино с адрес: к.к. Слънчев бряг, х-л
”Хелена Ризортс”;
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• С решение № 755/14.06.2006 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД - ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за подмяна на 1 (един) брой игрална маса и увеличение с 6
(шест) броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. София, пл.
”Народно събрание” № 4;
• С решение № 756/14.06.2006 год. дава разрешение на
“ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет)
броя, намаление с 2 (два) броя на игрални автомати и утвърждаване на
„Правила за игралните условия за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино” с включени правила за формиране и
разпределение на специална премия „Джакпот” в игрално казино с адрес:
гр. София, ул. ”Калоян” № 6, хотел „Рила”;
• С решение № 799/14.06.2006 год. дава разрешение на
“ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” АД, гр. Варна, за увеличение с 4 (четири)
броя на игралните маси, подмяна на 21 (двадесет и един) броя и
увеличение с 46 (четирдесет и шест) броя на игралните автомати в
игрално казино с адрес: гр. Варна, к. к. ”Златни пясъци”, Гранд хотел
„Интернационал”;
• С решение № 826/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, за подмяна на 15 (петнадесет ) броя
на игралните автомати в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ.
Петрич, обл. Благоевград, магистрално шосе Е-79;
• С решение № 827/28.06.2006 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД - ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за намаление с 1 (един) брой на игралните маси разположени в
игрално казино с адрес: гр. София, пл.”Народно събрание” № 4;
• С решение № 828/28.06.2006 год. дава разрешение на “ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрална
маса и намаление с 1 (един) брой на игралните маси разположени в
игрално казино с адрес: к. к. Слънчев бряг, х-л „Хелена Ризортс”;
• С решение № 829/28.06.2006 год. дава разрешение на
“ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, за намаление с 1 (един)
брой на игралните маси в игрално казино с адрес: гр. София, ул.
”Калоян” № 6, хотел „Рила”;
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IV. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 675/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Павликени, област Велико
Търново, ул. “Атанас Хаджиславчев” № 5;
• С решение № 675/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 3 (три) броя и
намаление с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Троян, област Ловеч, ул. “Васил Левски” № 32;
• С решение № 677/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” №2-4;
• С решение № 678/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой
електронна рулетка с 8 (осем) броя игрални места и подмяна на 6 (шест)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” № 2-4;
• С решение № 679/02.06.2006 год. дава разрешение на
“ВИКТОРИЯ-МГ” ЕООД, гр. Ивайловград за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област
Хасково, ул. „Любен Каравелов” № 2А;
• С решение № 680/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати и утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за формиране на премия „ДЖАКПОТ” в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. “Асен Халачев” № 21;
• С решение № 681/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат и утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за формиране на премия „ДЖАКПОТ” в
игрална зала с адрес: гр. Благоевград, Фото-студио, кв.113, пл. 5497;
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• С решение № 682/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати и утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за формиране на премия „ДЖАКПОТ” в
игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16;
• С решение № 683/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат и утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за формиране на премия „ДЖАКПОТ” в
игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 1;
• С решение № 684/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати и утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за формиране на премия „ДЖАКПОТ” в
игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул. „Станционна” № 35;
• С решение № 685/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати и утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за формиране на премия „ДЖАКПОТ” в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цанко Церковски” № 12;
• С решение № 686/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя и
увеличение с 1 (един) брой игрален автомат и утвърждаване на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия и
правила за формиране на премия „ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес:
гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов” № 12;
• С решение № 687/02.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ЙОАН ВЪЛКАНОВ”, гр. Казанлък, за увеличение с 5 (пет) броя и
подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10;
• С решение № 688/02.06.2006 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;
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• С решение № 689/02.06.2006 год. дава разрешение на
“ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, кв. “Ботунец”,
Коопбистро;
• С решение № 690/02.06.2006 год. дава разрешение на
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, общ. Подуяне, „Ботевградско шосе – Суха река” ул.
„Русалски лък” №2А, обект 8А;
• С решение № 691/02.06.2006 год. дава разрешение на
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, бул. „3-ти март”
№79, хотел „Ботевград”;
• С решение № 692/02.06.2006 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Девин, общ. Девин,
обл. Смолян, хотел „Девин”;
• С решение № 693/02.06.2006 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Банско, хотел
„Стражитен”;
• С решение № 694/02.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ЖОКЕР-1999”, гр. Сливен, за увеличение с 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. “Генерал Карцов” №
38;
• С решение № 695/02.06.2006 год. дава разрешение на
“НАВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. “Райко Даскалов” №
8А;
• С решение № 696/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Христо
Ботев” № 13;
• С решение № 697/02.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. “Македония”
№ 150;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

18

• С решение № 698/02.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кубрат, обл. Разград, ул.
“Цар Освободител” № 16;
• С решение № 699/02.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Исперих, обл. Разград, ул.
“Христо Ясенов” № 2А;
• С решение № 700/02.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Тутракан, обл. Силистра,
ул. “Трансмарийска” № 33;
• С решение № 701/02.06.2006 год. дава разрешение на “БРИЗ
ЕЛ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба - 1”, бул. “К. Пастухов”
до бл. 69;
• С решение № 702/02.06.2006 год. дава разрешение на “БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Перник, кв. „Изток”, ул. “Юрий Гагарин” №
33;
• С решение № 703/02.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТТЕ ЗОДИИ – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ” гр. Несебър, за
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. “Богориди” № 8;
• С решение № 704/02.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“МАДЛЕНА ДОКУЗАНОВА-777”, гр. Варна, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ъгъла на ул.
„Дебър” №2 и ул. „Охрид” № 2 и 4;
• С решение № 705/02.06.2006 год. дава разрешение на “Д и
Д” ООД, гр. Враца, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. “Дъбника”, до супер № 25;
• С решение № 706/02.06.2006 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. “Меден рудник”
срещу бл. 415;
• С решение № 707/02.06.2006 год. дава разрешение на “Г И
КО” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати
с (1 бр. ИА + 1 бр. електронна рулетка с 5 бр. игрални места) в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, бул. “Източен” № 48;
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• С решение № 708/02.06.2006 год. дава разрешение на
“АСИА - 2” ЕООД, гр. Пазарджик, за намаление с 36 (тридесет и шест)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: к. к. Слънчев бряг,
община Несебър, област Бургас, хотел „Виктория палас”;
• С решение № 709/02.06.2006 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стралджа, област Ямбол,
ул. „П. К. Яворов” № 26А;
• С решение № 710/02.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ФРАМ-МАРИАН РАДЕВ”, гр. Троян, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Троян, ул. “Васил Левски”
№ 20;
• С решение № 711/02.06.2006 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, община Подуяне, ул.
“Макгахан” – пазара;
• С решение № 712/02.06.2006 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 № 713/02.06.2006 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Гоце Делчев”
№ 6;
• С решение № 714/02.06.2006 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Лозенец,
бул. “Христо Смирненски” № 78;
• С решение № 715/02.06.2006 год. дава разрешение на
“ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Илинден,
бул. “Сливница” № 133;
• С решение № 716/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КУИНС ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Сливница”
№ 168;
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• С решение № 717/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КУИНС ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой и
увеличение с 2 ( два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Гоце Делчев, ул. “Струма” № 4;
• С решение № 718/02.06.2006 год. дава разрешение на
“КУИНС ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул.
“Освобождение” № 33;
• С решение № 719/02.06.2006 год. дава разрешение на
“ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Васил
Левски” № 29;
• С решение № 757/14.06.2006 год. дава разрешение на
“МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Воден” № 2а;
• С решение № 758/14.06.2006 год. дава разрешение на
“МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за увеличение с 1 (един) брой
игрално съоражение с 6 (шест) броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. “Воден” № 2а;
• С решение № 759/14.06.2006 год. дава разрешение на “МОТ
– 70» ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с 1
(един) брой игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Средец, област
Бургас, пл. „Георги Димитров”, п-л № 1, кв. 47;
• С решение № 760/14.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“БАЙ-МИЛЕН ТОТЕВ” гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 1 (един) брой игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, комплекс ”Славейков”, до бл. № 21;
• С решение № 761/14.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Елхово, ул. “Търговска” № 14;
• С решение № 762/14.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Цар Самуил” № 86;
• С решение № 763/14.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. “Свобода” № 2а;
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• С решение № 764/14.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличаване с 1 (един) брой игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. “Александър Стамболийски” № 124;
• С решение № 765/14.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. “Свобода” № 2Б;
• С решение № 766/14.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. “Д-р Брънеков” № 14;
• С решение № 767/14.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. “Александър
Стамболийски „ № 51;
• С решение № 768/14.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат и утвърждаване на промени в „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” в игрална зала с адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви
Септември” № 8;
• С решение № 769/14.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати и утвърждаване на промени в „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” в игрална зала с адрес: на гр. Добрич, пл.
“Независимост”, кино „Родина”;
• С решение № 770/14.06.2006 год. дава разрешение на
“МЕМФИС ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Княгиня
Мария Луиза” № 103;
• С решение № 771/14.06.2006 год. дава разрешение на “МБА
– ОДИЧ ИНТЕРНЕШАНАЛ” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна 13
(тринадесет) и намаление с 1 (един) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 144;
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• С решение № 772/14.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. София, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Камено, ул. “Неделчо
Камбов” № 1;
• С решение № 773/14.06.2006 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл.
Освобождение” № 1, хотелски комплекс „Мадара”;
• С решение № 774/14.06.2006 год. дава разрешение на “ЕЛ.
ДЖИ. ЕС.- 99” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, община Одесос, ул.
„Людвиг Заменхов” № 4;
• С решение № 775/14.06.2006 год. дава разрешение на “ЕЛ.
ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Солунска” № 20;
• С решение № 776/14.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ТОМИ-Н-ТОМА ГЪНДЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс
“Славейков”, пред бл. 64;
• С решение № 777/14.06.2006 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя и
намаляване с 1 (един) брой на игралните автомати и утвърждаване на
промени в „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” в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти Август” № 3а;
• С решение № 778/14.06.2006 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Васил
Левски” № 17;
• С решение № 779/14.06.2006 год. дава разрешение на “РЕКС
ГРУП” ООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж. к. Люлин 3, кв. 47,
парцел ІІ, Кооперативен пазар;
• С решение № 780/14.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“БОРЯНА КАРАГЬОЗОВА ГЕЙМС”, гр. Видин, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул.
„Гоце Делчев” № 6;
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• С решение № 781/14.06.2006 год. дава разрешение на “Е.Г.ЯКОРУДА” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Якоруда, ул. „Хаджи Алиш” № 22;
• С решение № 782/14.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ЕКЗОТИКА – 2 – Бисер Андреев, гр.Омуртаг, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Омуртаг, ул. „Антим
І” № 3;
• С решение № 783/14.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“РОЯЛС – КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Петрич, ул.
„Пере Тошев” № 7;
• С решение № 784/14.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за
подмяна на 1 (един) брой и увеличение с 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: к. к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър, хл „Централ” кв. 27;
• С решение № 785/14.06.2006 год. дава разрешение на “СИЙ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” №13;
• С решение № 786/14.06.2006 год. дава разрешение на
“ВЕЛЕН” ООД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Г.С. Раковски” № 122;
• С решение № 787/14.06.2006 год. дава разрешение на
“ВЕЛЕН” ООД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе” №
111А;
• С решение № 788/14.06.2006 год. дава разрешение на
“ВЕЛЕН” ООД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. „Макгахан”, бл. 69-69А;
• С решение № 789/14.06.2006 год. дава разрешение на
“ВЕЛЕН” ООД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ъгъл на бул. Александър
Стамболийски” и ул. „Вардар”;
• С решение № 790/14.06.2006 год. дава разрешение на
“ГЕЙМ - 4” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, район Средец, ул. „Дякон
Игнатий” № 4;
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С решение № 791/14.06.2006 год. дава разрешение на
“ГЕЙМ - 4” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, район Лозенец, ул.
„Златовръх” № 37;
• С решение № 792/14.06.2006 год. дава разрешение на “АНЕЛ
98” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики” №
100;
• С решение № 793/14.06.2006 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.
„Витоша” № 41;
• С решение № 794/14.06.2006 год. дава разрешение на “БРИЗ
Л” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж. к. „Студентски град”, ул.
„Академик Борис Стефанов” № 1;
• С решение № 795/14.06.2006 год. дава разрешение на
“МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. „Цариградско
шосе” № 16;
• С решение № 796/14.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, гр. Петрич, за увеличение с 3 (три)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул.
Братя Миладинови” № 7;
• С решение № 830/28.06.2006 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати и утвърждаване на промени в „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” в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул.
„25-ти Септември” № 21;
• С решение № 831/28.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“МИХАИЛ КОРАДОВ», гр.Пловдив, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад.
Николай Хайтов” № 12;
• С решение № 832/28.06.2006 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”, АД гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Верила” №1, ъгъла с бул. „Витоша” № 84;
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• С решение № 833/28.06.2006 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на
11(единадесет) броя игрални автомати и 2 (два) броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 121;
• С решение № 834/28.06.2006 год. дава разрешение на
“ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за увеличение с 3 (три) броя на
игралните автомати за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С.
Раковски” № 5;
• С решение № 835/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” №16;
• С решение № 836/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон Велики”
№ 83;
• С решение № 837/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополие” № 1,
хотел Казанлък;
• С решение № 838/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон
Велики” № 117, ет. 2;
• С решение № 839/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 169;
• С решение № 840/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 2;
• С решение № 841/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати за игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Милин Камък” № 1;
• С решение № 843/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Търговска” №
36;
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• С решение № 844/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя и
увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати за игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Раковска” № 13;
• С решение № 845/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой и
увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати за игрална зала с
адрес: гр. Червен бряг, ул. „Христо Ботев” кафе „Прага”;
• С решение № 846/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Господин
Михайловски” № 30;
• С решение № 847/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Еделвайс” № 3;
• С решение № 848/28.06.2006 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. Варна, ул. „Драган Цанков” № 8;
• С решение № 849/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Илинден” № 11;
• С решение № 850/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола
Габровски” № 1;
• С решение № 851/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж. к. „Люлин” пред бл.
325;
• С решение № 852/28.06.2006 год. дава разрешение на
“ГЕЙМ - 4” АД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба -1”,
Кооперативен пазар;
• С решение № 853/28.06.2006 год. дава разрешение на “КАЯ
1” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 121;
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• С решение № 854/28.06.2006 год. дава разрешение на “БЕСТ
КАРТ” ЕООД, гр. Добрич, за увеличение с 1 (един) брой игрален
автомат с 6 (шест) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Добрич, ул. „25-ти Септември” № 17-19;
• С решение № 855/28.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЕСИ-ВАЛЕНТИН ЯНАКИЕВ”, гр. Варна, за подмяна на 3 (три)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Княз
Черказки” № 1;
• С решение № 856/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КИНТЕХС” ООД, гр. Варна, за увеличение броя на автоматите с 1
(един) брой игрално съоръжение с 6 (шест) броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 36-38;
• С решение № 857/28.06.2006 год. дава разрешение на “ММ И
В” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, бул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел
„България”;
• С решение № 858/28.06.2006 год. дава разрешение на
“КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за увеличение с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” № 2-4;
• С решение № 859/28.06.2006 год. дава разрешение на
“БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой игрален
автомат и 2 (два) броя игрални места от игрално съоръжение, на
игралните автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Княз Борис
І” № 130;
• С решение № 860/28.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област
Благоевград, ул. „Македония” № 1, хотел „Свети Никола”;
• С решение № 861/28.06.2006 год. дава разрешение на
“ФОКС -1” ЕООД, гр.Бургас, за увеличение с 1 (един) брой игрален
автомат и утвърждаване на промени в „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Братя Миладинови”
бл. 38 - партер;
• С решение № 862/28.06.2006 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул
„Дондуков” № 26;
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• С решение № 863/28.06.2006 год. дава разрешение на
“М.М.Г.” ООД, гр. Враца, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Свищов, ул. „Цар Освободител” № 134;
• С решение № 864/28.06.2006 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3” ООД, гр. Севлиево, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул „Стефан Пешев” №
45;
• С решение № 865/28.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“БАЙ-МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала „Анелия” с адрес: гр. Бургас, комплекс
„Братя Миладинови” срещу бл. № 5;
• С решение № 866/28.06.2006 год. дава разрешение на
“ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, с. Банево, обл. Бургаска, за
намаление с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2;
• С решение № 867/28.06.2006 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван
Вазов” №98;
• С решение № 868/28.06.2006 год. дава разрешение на “СИТ 99” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул „Мария Луиза” № 144, магазин
Деница 1;
• С решение № 869/28.06.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков, за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан
Караджа”, комплекс „Рила” 3, секция „Б”;
• С решение № 870/28.06.2006 год. дава разрешение на “УИН
БЕТ”, ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Велчова Завера,
ул. „Опълченска” № 10, хотел Янтра;
• С решение № 871/28.06.2006 год. дава разрешение на “БУЛ
ТОП”, ООД, гр. Несебър, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална с адрес: к. к „Слънчев бряг - Запад” общ. Несебър, УПИ І –
213, 226 от. кв. 5702;
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• С решение № 872/28.06.2006 год. дава разрешение на “БУЛ
ТОП”, ООД, гр. Несебър, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати, намаление с 2 (два) броя игрални автомати и утвърждаване на
„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” в игрална зала
с адрес: гр. Несебър, ул. „Хан Крум” № 11;
• С решение № 873/28.06.2006 год. дава разрешение на
“НАВИ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 6 (шест) броя на игралните
автомати в игрална с адрес: гр. София, ж. к. „Младост-4”, до бл. 416,
Битов комбинат, секция № 2;
• С решение № 907/07.07.2006 год. дава разрешение на
“ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за подмяна с 6 (шест) броя на
игралните автомати в игрална с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти Август
„№ 4;
• С решение № 908/07.07.2006 год. дава разрешение на
“КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, за увеличение с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална с адрес: гр. Свиленград, бул. „България
№ 62;
• С решение № 909/07.07.2006 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна с 1 (един) брой
игрален автомат в игрална с адрес: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев” №
33;
• С решение № 910/07.07.2006 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна с 4 (четири) броя
на игралните автомати в игрална с адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул.
„Георги Петлешев” № 37А;
• С решение № 911/07.07.2006 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална с адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлев”
№ 62-64;
• С решение № 912/07.07.2006 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна с 1 (един)
бройигрален автомат в игрална с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” № 46;
• С решение № 913/07.07.2006 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална с адрес: гр. Варна, ж. к. „Възраждане”, І
микрорайон, Търговски комплекс;
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• С решение № 914/07.07.2006 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли” №
22-24;
• С решение № 915/07.07.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална с адрес: гр. София, ж. к. „Младост”, бл. 504,
магазин № 4;
• С решение № 916/07.07.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална с адрес: гр. Плевен, ул. „Сан Стефано”
№ 2;
• С решение № 917/07.07.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна с 2 (два) броя на игралните
автомати и увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална с
адрес: гр. Харманли, ул. „Янко Сакъзов” № 2;
• С решение № 918/07.07.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя на
игралните автомати в игрална с адрес: гр. Лом, ул. „Цар Петър” І;
• С решение № 919/07.07.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” №
3;
• С решение № 920/07.07.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална с адрес: гр. Каварна, общински
пазар,търговски обект № 12;
• С решение № 921/07.07.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална с адрес: гр. Ямбол, комплекс „Мраморно
море”;
• С решение № 922/07.07.2006 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална с адрес: гр. Берковица, ул. „Николаевска” № 11, бл. 22;
• С решение № 923/07.07.2006 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 57;
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• С решение № 924/07.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“НЕВИ-НАЙДЕН ШОПОВ”, гр. Пазарджик, за подмяна на 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо
Яворов” № 4;
• С решение № 925/07.07.2006 год. дава разрешение на
“МИЛЕНИУМ - МВ” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 5 (пет)
броя на игралните автомати в игрална с адрес: гр. Димитровград, бул.
„България” № 1;
• С решение № 926/07.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“РОСИЦА ИВАНОВА - 2000”, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална с адрес: гр. София, район „Триадица”, ж.
к. „Стрелбище”, ул. „Хайдушка гора” № 135;
• С решение № 927/07.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“МАДЛЕНА ДОКУЗАНОВА - 777”, гр. Варна, за увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална с адрес: гр.Варна, ъгъла на ул.
„Дебър” № 2 и ул. „Охрид” №2 и 4;
• С решение № 928/07.07.2006 год. дава разрешение на
“БОЛЕРО” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) броя на игралните
автомати и увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална с
адрес: гр. Елин Пелин, пл. „Автогара” № 1;
• С решение № 929/07.07.2006 год. дава разрешение на
“БОЛЕРО” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална с адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски”,
супермаркет № 3;
• С решение № 930/07.07.2006 год. дава разрешение на
“БОЛЕРО” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя на игралните
автомати в игрална с адрес: гр. Габрово, пл.” 1-ви май 1876” №3;
• С решение № 932/07.07.2006 год. дава разрешение на
“ИНФОФЕСТ” ООД, гр. Пазарджик, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална с адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух”
№36;
• С решение № 933/07.07.2006 год. дава разрешение на “МБА
– ОДИЧ ИНТЕРНЕШАНАЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална с адрес: гр. София, бул. „Ломско
шосе” № 144;
• С решение № 934/07.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ” ООД, гр. София, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална с адрес: гр. София, бул. „Ген.
Михаил Д. Скобелев” № 44;
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• С решение № 935/07.07.2006 год. дава разрешение на
“НЕВИ” ЕООД, гр. Пазарджик, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална с адрес: гр.
Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 26;
• С решение № 936/07.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ИЛВИ - ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална с адрес: гр. Монтана, ул. „Хан
Аспарух” № 10;
• С решение № 937/07.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“МАРУШКА - ЖЕЧКО ДОНЧЕВ”, гр. Сливен, за подмяна на 10
(десет) броя и увеличение с 4 (четири) игрални автомати в игрална с
адрес: гр. Карнобат, ул. „Димитър Благоев” № 14;
• С решение № 938/07.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ – 92”, гр. София, за намаляване с 1 (един)
брой игрално съоръжение със 6 (шест) броя игрални мест, броя на
игралните съоръжения в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Петко
Събев” № 6;
• С решение № 979/25.07.2006 год. дава разрешение на
“КАРИНА” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе”,
подлез „Студентски общежития”;
• С решение № 980/25.07.2006 год. дава разрешение на
“ФОКС - 1” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална с адрес: гр. Бургас, к-с. „Братя Миладинови”, бл.
38-партер;
• С решение № 981/25.07.2006 год. дава разрешение на
“ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 11А;
• С решение № 982/25.07.2006 год. дава разрешение на
“ЮНИОН” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска” № 43;
• С решение № 983/25.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 4
(четери) броя игрални автомати в игрална с адрес: гр. Варна, ул. „Ангел
Георгиев” №50;
• С решение № 984/25.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 3 (три)
броя игрални автомати в игрална с адрес: гр. Варна, бул. „8-ми
Приморски полк” 97;
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• С решение № 985/25.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за увеличение с 1
(един) брой на игралните автомати в игрална с адрес: гр. Варна, ул.
„Брегалница” 97;
• С решение № 986/25.07.2006 год. дава разрешение на “ПИТ
2000” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой на игралните
автомати в игрална с адрес: гр. София, район „Лозенец”, пешеходен
подлез „Галерия” - кръстовище: бул. „България”, бул. „Черни
връх”, ул. „Фритьоф Нансен”;
• С решение № 988/25.07.2006 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков, за увеличение с 1 (един)
брой на игрално съоръжение с 6 ( шест) броя игрални места в игрална с
адрес: гр. Кюстендил, бул. „България” № 17;
• С решение № 989/25.07.2006 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 57;
• С решение № 990/25.07.2006 год. дава разрешение на “КОТА
- 59” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална с адрес: гр. Долни Чифлик, квартал 132, парцел Автоспирка;
• С решение № 991/25.07.2006 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална с адрес: гр. Берковица, ул.
„Николаевска” № 11, бл. 22;
• С решение № 992/25.07.2006 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална с адрес: гр. Вършец, ул. „Република” № 88;
• С решение № 993/25.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, за намаление с 4 (четири) броя
игрални автомати и увеличение с 1 (един) брой игрално съоръжение със
6 (шест) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Младост 1”, бл.1;
• С решение № 9943/25.07.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ИЛВИ – ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул.
„Хан Аспарух” №10;
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V. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
• С решение № 888/28.06.2006 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр.
София по издадено разрешение за производство, внос и
разпространение, сервиз и поддръжка на игрални съоръжения за
хазартни игри – вписване на нов административен адрес на обект с адрес:
ул. „Кукуш № 7;
• С решение № 889/28.06.2006 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “РУДОКИ” ООД, гр. Варна по
издадено разрешение за организиране на числова лотарийна игра
„БИНГО” – заличава се като управител Валери Борисов Иванов, вписва
се като управител Петьо Валериев Иванов;
• С решение № 890/28.06.2006 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София –
вписва се нов управител и прехвърляне на дружествени дялове.
Дружеството се представлява и управлява от Самуила Васкова Жекова и
Румен Петков Йорданов – заедно и поотделно;
• С решение № 891/28.06.2006 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр.
София по издадено разрешение за организиране на хазартни игри с
игрални автомати - заличава се като управителител Гергана Пламенова
Иванова и се вписва като управител Васил Атанасов Николов.
Дружеството се представлява от Васил Атанасов Николов;
• С решение № 892/28.06.2006 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “СИТ - 99” ООД, гр. София по
издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в обекти, находящи се в гр. София, бул. „Мария Луиза” №
144, магазин Деница 1;
• С решение № 943/07.07.2006 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “ПИТ 2000” ООД, гр. София по
издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в обекти, находящи се в гр. София, ул. „Гурко” № 62, София,
община Витоша, хотелски комплекс „Царско село”, околовръстен
път „Драгалевци”, гр. София, район Лозенец, пешеходен подлез
„Галерия” и гр. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър” № 2;
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• С решение № 996/25.07.2006 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “ЮНИОН” ЕООД, гр. Русе по
издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати, като е променен адреса на управление на фирмата от гр. Русе,
бул. „Прага” №11, вх. А на гр. Русе, ул. „Александровска” № 43;
• С решение № 997/25.07.2006 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “БУЛГЕЙМ СЕРВИЗ” ЕООД, гр.
Враца по издадено разрешение за внос и разпространение на игрални
съоръжения за хазартни игри - заличава се като управителител Калин
Костадинов Костадинови се вписва като управител Първан Иванов
Първанов;
VІ. ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
• С решение № 893/28.06.2006г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение за издаване на разрешение на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза” № 131, х-л „София Принцес
Хотел”.
• С решение № 813/14.06.2006г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение за издаване на разрешение на “ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София за организиране на хазартни игри с игрални
автомати вигрална зала с адрес: гр. Асеновград, ул. „Съединение” № 1;
• С решение № 814/14.06.2006г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение за издаване на разрешение на ЕТ“АНА
ТЕРЗИЧ - ЗАГРЕБ”, гр. Русе за организиране на хазартни игри с
игрални автомати вигрална зала с адрес: гр. Цар Калоян, общ.Цар
Калоян, обл. Разград, ул. „Дружба” № 4;
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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 ЮНИ И ЮЛИ 2006 ГОД.

I. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 753/14.06.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“ВЕНЕРА 1” ЕООД, гр. Пловдив, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „11-ти Август” № 5;
• С решение № 820/28.06.2006 год, на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, 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.”Младост 1А” бл. 502, до вх. В;
• С решение № 821/28.06.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на СД
“КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21 (хотел България);
• С решение № 822/28.06.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “БУЛ
ТОП” ООД, гр. Несебър, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
ул. „Хан Крум” № 11;
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• С решение № 823/28.06.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“МЕДЖИК КОИН” ООД, гр. София, за внос и разпространение на
игрални съоръжения за хазартна дейност;
• С решение № 824/28.06.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“МЕДЖИК КОИН” ООД, гр. София, за производство (модифициране,
рециклиране) и разпространение на игрални съоръжения за хазартна
дейност в обект с адрес: гр. София, ул. „Цариградско шосе” 7-ми км ЗИТ;
• С решение № 824/28.06.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“МЕДЖИК КОИН” ООД, гр. София, за сервиз и поддръжка на игрални
съоръжения за хазартна дейност;
• С решение № 901/07.07.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София, за внос и разпространение
на игрални съоръжения за хазартни игри в обекти с адрес: гр. София, ул.
„Искърско шосе” № 11а; гр. София, ул. „Кукуш” №7 и гр. Правец,
местност „Манастирица”;
• С решение № 902/07.07.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София, за производство и
разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри в обекти с
адрес: гр. София, ул. „Искърско шосе” № 11а; гр. София, ул.
„Кукуш” № 7 и гр. Правец, местност „Манастирица”;
• С решение № 903/07.07.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“ЕЛМЕ” ООД, гр. София, за производство и разпространение на
игрални съоръжения за хазартни игри в обекти с адрес: гр. София, ул.
„Д-р Иван Селимински” № 50А;
• С решение № 904/07.07.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София, за производство
(модифициране, рециклиране) и разпространение на игрални съоръжения
за хазартна дейност в обект с адрес: гр. София, ул. „Любляна” № 46 –
сграда на ЦНИКА ЕАД- 2 етаж;;
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• С решение № 905/07.07.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД, гр. София, за сервиз и поддръжка на
игрални съоръжения за хазартни игри в обекти с адрес: гр. София, ул.
„Искърско шосе” № 11а; гр. София, ул. „Кукуш” №7 и гр. Правец,
местност „Манастирица”;
• С решение № 906/07.07.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“ЕЛМЕ-ЛТ-ЛЮБЕН ТОШЕВ”, гр. София, за сервиз и поддръжка на
игрални съоръжения за хазартни игри в обекти с адрес: гр. София, ул.
„Д-р Иван Селимински” № 50А;
• С решение № 976/25.07.2006 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на “БЛИЦ СЕРВИЗ”
ЕООД, гр. София, за внос и разпространение на игрални съоръжения за
хазартни игри за срок от 5 (пет) години
• С решение № 977/25.07.2006 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на “БЛИЦ СЕРВИЗ”
ЕООД, гр. София, за производство и разпространение на игрални
съоръжения за хазартни игри за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес:
гр. София1360, Индустриална зона, ул. „30-20” № 34;
• С решение № 977/25.07.2006 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на “БЛИЦ СЕРВИЗ”
ЕООД, гр. София, за сервиз и поддръжка на игрални съоръжения за
хазартни игри за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. София1360,
Индустриална зона, ул. „30-20” №34;
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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
ЮНИ И ЮЛИ 2006 Г.

I.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 894/28.06.2006 год. се прекратява действието на
разрешение № 1204/13.12.2005г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул “Алабин” № 33,
Търговски дом – обект №21 издадено на ЕТ “ВЕЛЕН -53- ВЛАДИМИР
ЕФТИМОВ”, гр. София, преди изтичане на срока му;
• С решение № 998/25.07.2006 год. се прекратява действието на
разрешение № 1154/07.12.2005г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Русе, ул. „Александровска”
№ 22, издадено на “СЕЗАР“ ООД, гр. Русе, 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 ЮНИ И ЮЛИ 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 № 798/14.06.2006 год. утвърждава на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” с включени условия и правила за формиране на
специална премия “ДЖАКПОТ” за игрално казино с адрес:
к.к.”Слънчев бряг, х-л „Хелена Ризортс”;
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• С решение № 941/07.07.2006 год. утвърждава на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” с включено ново съотношение между залог и
печалба в игрално казино с адрес: к.к.”Слънчев бряг, х-л „Хелена
Ризортс”;
ІІ. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА „БИНГО”
• С решение № 721/02.06.2006 год. утвърждава на “РЮГЕН ІІ”
ООД, гр. Несебър, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на числова лотарийна игра
“БИНГО” в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Милин камък” №1;
ЗАЛАГАНИЯ
ВЪРХУ
РЕЗУЛТАТИ
ОТ
СПОРТНИ
СЪСТЕЗАНИЯ
• С решение № 939/07.07.2006 год. утвърждава на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри със залагания
върху резултати от спортни състезания” и „Задължителни изисквания
към пунктовете за залагания и централните пунктове за организиране и
провеждане на хазартни игри със залагания върху резултати от спортни
състезания”;
• С решение № 941/07.07.2006 год. утвърждава на “ЕВРОБЕТ”
ООД, гр. София „Задължителни изисквания към пунктовете за
залагания и централните пунктове за организиране и провеждане на лото
играта „Еврошанс”;

ІІІ.

IV. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
• С решение № 722/02.06.2006 год. утвърждава на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” 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” за игрална зала с адрес: гр. София, бул.
“Черни връх” № 31, хотел „Хемус”;
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• С решение № 723/02.06.2006 год. утвърждава на “КОНТИ „
ООД, гр. Русе, 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” за игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Христо
Ботев” № 13;
• С решение № 724/02.06.2006 год. утвърждава на “КОНТИ „
ООД, гр. Русе, 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” за игрална зала с адрес: гр. Дулово, ул. “Мир” № 2;
• С решение № 725/02.06.2006 год. утвърждава на “КОНТИ „
ООД, гр. Русе, 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” за игрална зала с адрес: гр. Раднево, ул. “Георги
Димитров” № 7;
• С решение № 726/02.06.2006 год. утвърждава на “КОНТИ „
ООД, гр. Русе, 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” за игрална зала с адрес: гр. Нови пазар, пл. “Раковски”
кв. 57, УПИ-1;
• С решение № 727/02.06.2006 год. утвърждава на “КОНТИ „
ООД, гр. Русе, 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” за игрална зала с адрес: гр. Харманли, бул. “България”
№ 83;
• С решение № 728/02.06.2006 год. утвърждава на “КОНТИ „
ООД, гр. Русе, 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” за игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. “Момина
чешма”, кино „Димитър Благоев”;
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• С решение № 729/02.06.2006 год. утвърждава на “КОНТИ „
ООД, гр. Русе, 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” за игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул.
“Васил Левски” № 63;
• С решение № 730/02.06.2006 год. утвърждава на “КОНТИ”
ООД, гр. Русе, 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” за игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Цар Самуил” №
102;
• С решение № 731/02.06.2006 год. утвърждава на “КОНТИ”
ООД, гр. Русе, 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” за игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. “Братя
Миладинови” № 31;
• С решение № 732/02.06.2006 год. утвърждава на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр.Русе, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Тутракан, обл. Силистра, ул. “Трансмарийска” № 33;
• С решение № 733/02.06.2006 год. утвърждава на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр.Русе, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. “Македония” № 150;
• С решение № 734/02.06.2006 год. утвърждава на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр.Русе, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Кубрат, ул. “Цар Освободител” № 16;
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• С решение № 735/02.06.2006 год. утвърждава на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Тутракан, ул. “Христо Ботев” № 3;
• С решение № 736/02.06.2006 год. утвърждава на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Завет, обл. Разград, ул. “Васил Левски” № 2;
• С решение № 737/02.06.2006 год. утвърждава на ЕТ
“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Разград, ул. “Иван Вазов” № 7;
• С решение № 738/02.06.2006 год. утвърждава на “Д и Д”
ООД, гр. Враца, представените промени в „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” за игрална зала с адрес: гр. Враца, ж. к. “Дъбника”,
до супер № 25;
• С решение № 739/02.06.2006 год. утвърждава на “ФАН 04”
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” за игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
“Добрич” – закрит пазар;
• С решение № 740/02.06.2006 год. утвърждава на “ФАН 04”
ООД, гр. София, представените промени в”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” за игрална зала с адрес: гр. Силистра,
ул. “Отец Паисий” № 1;
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• С решение № 741/02.06.2006 год. утвърждава на “КУИНС
ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, представените промени в ”Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” за игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул.
“Струма” № 4;
• С решение № 742/02.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН”, гр. София, представените промени в „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” за игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул.
“Сан Стефано” № 2;
• С решение № 743/02.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН”, гр. София, представените промени в „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” за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
“Милин камък” № 1;
• С решение № 744/02.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН”, гр. София, представените промени в „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” за игрална зала с адрес: гр. София, ул.
“Цар Самуил” № 86;
• С решение № 745/02.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН”, гр. София, представените промени в „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” за игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул.
“Д-р. Брънеков” № 14;
• С решение № 746/02.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН”, гр. София, представените промени в „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” за игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. “Руски” № 16;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

46

• С решение № 747/02.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН”, гр. София, представените промени в „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” за игрална зала с адрес: гр. Балчик, ул.
“Приморска”, базар „Хелиус”, блок ”Г”;
• С решение № 748/02.06.2006 год. утвърждава на ЕТ
“ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово, представените
промени в „Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, за игрална зала с
адрес: гр. Карлово, ул. “Пазарна”, №1;
• С решение № 749/02.06.2006 год. утвърждава на “КАЗИНО
МИРАЖ” 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” и премия „ЛЕК АВТОМОБИЛ” за
игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Македония” № 2-4;
• С решение № 750/02.06.2006 год. утвърждава на “ЛОТОС”
ООД, гр. Сливен, представените промени в „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” за игрална зала с адрес: гр. Сливен,
бул. “Георги Данчев”, атракционна площадка КВК;
• С решение № 812/14.06.2006 год. утвърждава на ЕТ “КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, 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” за игрална
зала с адрес: к. к. „Слънчев бряг, общ. Несебър, х-л “Централ” кв. 27;
• С решение № 800/14.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Харманли, ул. “Янко Сакъзов” № 2;
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• С решение № 801/14.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Елхово, ул. “Търговска” № 14;
• С решение № 802/14.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. “Цар Симеон Велики” № 83;
• С решение № 803/14.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. София, бул. “Александър Стамболийски” № 124;
• С решение № 804/14.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Шумен, бул. “Славянски” № 3;
• С решение № 805/14.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Лом, ул. “Цар Петър” № 1;
• С решение № 806/14.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. София, ул. “Христо Ботев” № 169;
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• С решение № 807/14.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Хасково, пл. “Свобода” № 2б;
• С решение № 808/14.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Хасково, пл. “Свобода” № 2а
• С решение № 809/14.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Казанлък, пл. “Севастополис” № 1, хотел
„Казанлък”;
• С решение № 810/14.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. София, бул. “Христо Ботев” № 91;
• С решение № 811/14.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” №2;
• С решение № 880/28.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за игрална зала с
адрес: гр. София, ул. “Зайчар” № 118;
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• С решение № 881/02.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. “Цар Симеон Велики” № 117, ет. 2;
• С решение № 882/28.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Каварна, Общински пазар, търговски обект № 12;
• С решение № 883/28.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. Ямбол, комплекс „Мраморно море”;
• С решение № 884/28.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. «Младост», бл. 504, магазин № 4;
• С решение № 885/28.06.2006 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените промени в
„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” за игрална
зала с адрес: гр.Карлово, ул. “Александър Стамболийски” № 51;
• С решение № 886/28.06.2006 год. утвърждава на “ЦЕЗАР „
ООД, гр.Враца, представените промени в „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” за игрална зала с адрес: гр. Враца, ул.
“Васил Кънчев” № 76;
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• С решение № 887/28.06.2006 год. утвърждава на “Д И Д”
ООД, гр. Враца, представените промени в „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” за игрална зала с адрес: гр. Мездра, ул. “Христо
Ботев” № 43;
• С решение № 995/28.06.2006 год. утвърждава на
“ЕЛ.ДЖИ.ЕС. – 99” ООД, гр. София, представените промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. “Христо Г. Данов” № 5;
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НОВИНИ ЗА ХАЗАРТНИЯ БИЗНЕС В НЯКОИ ОТ СТРАНИТЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
УНГАРИЯ
Организаторите на хазартни дейности са недоволни от новия
хазартен закон в Унгария
Представителите на Унгарската хазартна асоциация (MSZSZ) са изразили
категорично неудовлетворение по отношение на новия закон за хазарта,
разглеждан в парламента в края на месец юли, тази година. Основна спорна точка
представлява данъчната инфлация. Ще се повишат данъците на бизнеса с игрални
автомати, казината ще са квалифицирани на две категории, планира се ново
регулиране за виртуалните хазартни оператори и на хазартните услуги по
телефона. През миналата 2005 г. операторите на слот-автомати са заплащали в
качеството на данък до 214 евро за всяка машина ежемесечно, докато по новото
законодателство тази сума се удвоява. От гледна точка на хазартните експерти
новият закон ще доведе до фалит на по-дребните фирми-организатори на хазартна
дейност. Прогнозира се като цяло намаляване на хазартната индустрия с 4-5%.
Професионалистите в хазартния бизнес са решени да се обърнат с апелации по
въпроса в конституционния съд на Унгария.
Освен това е променена класификацията на казината в Унгария. Виртуалните
хазартни игри нямат право да се наричат казина, само наземните супер-казина с
брой над 100 игрални места и с над хиляда игрални автомати могат да се
управляват от частни инвеститори. Дребният хазартен бизнес в по-голямата си част
е принадлежащ на държавата. Повод за това изменение са станали плановете на
големия австрийски инвеститор Ханс Азамер при съдействие с американската
хазартна компания “Ells Gaming” да създадат в Базен (на границата с Австрия и
Словакия) гигантско казино „Евровегас”. Представителите на средния и дребния
хазартен бизнес протестират против решението на властите. Унгарското
правителство е обявило търг за оператор на мега-комплекса. Австрийската фирма
“Casinos Austria” , която вече има хазартно присъствие в Унгария, публично се е
отказала да представлява мега-комплекса, мотивирайки се, че такива мащабни
центрове в Европа са безперспективни и не се изплащат инвестициите в тях.
Унгарското правителство обаче има намерение да извлече от този комплекс 14
милиона евро от заплащанията за лицензии, отделно да се съберат добри данъци от
обема на залозите в казиното. „Евровегас” се причислява към казината от първа
категория и е запланирано като най-голямото казино в Европа.
В Унгария са забранени както местните, така и чуждестранните оператори на
Интернет-казина.
От 12 до 14 септември в Унгарската столица Будапеща, в спортния център
„SYMA” в зала А ще се състои хазартното изложение “GAMEXPO”, разположено
на 8 000 кв. м. Събитието е привлекло вниманието на хазартните организатори и
деятели от Австрия, България, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Холандия,
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Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словения, Великобритания, и Украйна. Много от
фирмите-участници са в тясно сътрудничество и ще се представят с общи
материали на стендовете. На хазартния пазар в Унгария в последно време се
установяват много ползотворни международни сътрудничества и изложението
“GAMEXPO” ще предостави добра възможност за появата на нови делови контакти
между чуждестранните фирми.
ЧЕХИЯ
Кръгла маса на световната асоциация на лотариите се събира през
септември в Прага
Трета кръгла маса на WLA (международната лотарийна асоциация) се
организира от 13 до 15 септември 2006 г. в Прага. Събитието дава уникален шанс
на водещите в тази област компании да се срещнат с колеги от други страни и да
бъдат обсъдени въпросите в бизнеса с „лото”. Всяка година възникват нови
актуални аспекти и проблеми в тази сфера като : обема на потребителското
търсене, и неговата демография, законодателните особености, въпросите за
конкуренцията, развитието на технологиите и др. Целта на кръглата маса е да се
обеспечат контакти и връзки на професионалистите в тази област на международно
равнище.
ИСПАНИЯ
Ново държавно регулиране на казината в Мадрид
Министерският съвет на Мадрид- Испания е приел система за регулиране на
хазартния бизнес в казината. Едно от ключовите положения в новото
законодателство се явява свалянето на забраната в системата за управление на
казината от чуждестранни граждани. Новият комплекс от закони съдържа 153
члена, като са заменени старите действащи от шестдесетте години клаузи.
Съгласно действащата политика на правителството, хазартния бизнес в
казината се разглежда като един от важните фактори за икономическо развитие.
Към днешна дата в региона на Мадрид работят 2 хазартни заведения, като на щат
имат 1500 човека и още допълнително към 5000 извънщатни служители.
Законодателството включва обезпечение на хазартните оператори на съпътстващ
кръг от предлагани услуги: заведения, кина, концертни площадки, изложения,
магазини, площи за спортуване и др. Предвидени са строги мерки по ликвидиране
на криминалните схеми за пране на пари. В плана на либерализация на държавната
политика с казината влиза допускане в административната служба на чужденци,
без те да притежават задължително разрешително за работа, като алтернативен
митод за кадрови контрол се явява въвеждането на ред за отчитане на работния
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персонал при наличие на регулярно обновен списък с детайлна информация за
работещите в казината. Изработена е еднозначна тактика за «самоотстранение» на
хазартно зависими играчи – 24 000 души са в списъка на патологичните играчи,
които не се допускат в игралните зали .
ХОЛАНДИЯ
Водят се дебати за хазартния монополизъм в Холандия
Предложението за наличие на нов монопол на холандския хазартен гигант
“HOLLAND CASINO” във виртуалното бизнес пространство е предизвикало остра
критика от страна на Министерският съвет на Европейската комисия и в частност
от страна на сектора за хазартна промишленост. Парламентарното изслушване по
проблема ще се състои на 5, 6 и 7 септември 2006 г. На разглеждането ще бъдат
внесени поправки в разрешенията на голям брой лицензии, в това число и на
“HOLLAND CASINO”. В случай на приемане на поправките в палатата на
парламента ще се изиска тотално преразглеждане на хазартното законодателство в
Холандия. Съществува мнение, че министър г-н Донер ще предприеме рискована
крачка, предлагайки новия монополист “HOLLAND CASINO”. Подобна политика е
обречена на сериозни критики от страните – членки на Евросъюза, а така също на
ответни съдебни действия от страна на Европейската комисия.
Подобна ситуация съществува и във Франция, където предприемачите се
борят за ликвидирането на монопола на френската асоциация на хазарта (FDJ).
В Швеция се води дело относно монопола на “SVENSKA SPEL”.
Холандия може да стане следващия случай на съдебен конфликт на
европейско равнище. Правителството на Холандия е издало първия и единствен
лиценз на “HOLLAND CASINO” още през 1975 г. Ограниченият брой разрешения
за хазартна дейност се мотивира от стремежа на властите да контролират хазартния
бизнес и да обезпечат на потребителите безопастност на хазартните услуги. През
2000 година за първи път е поставен на правителствено равнище въпроса за
преразглеждане на монополистичната политика, но непредсказуемостта от
свободния хазартен пазар е заставил чиновниците да се откажат от либерализация
и хазартни реформи.
ИТАЛИЯ
Законодателите в Италия разглеждат възможностите за разширяване
на хазартния сектор
Парламентът в Италия в най-близко време ще премине към разглеждане
на закона за регулиране на хазартната дейност в рамките на член 38 от
действащото законодателство. Съгласно законопроекта са разграничени два типа
игри чрез Интернет: професионални игри, изискващи от играчите умения и игри
чрез твърди залози. Законопроектът открива възможност и за нови най-малко
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седем хиляди нови точки на спортния тотализатор, в това число на конните
надбягвания, монтажа на игралните автомати и електонните симулатори за
надбягвания на територията на бинго-залите. Отделно се договаря откриването на
на допълнително десет хиляди бинго-зали. През 2006 година се планира
разпространението на 8 000 игрални автомати, а през 2007 година – на още 9 000
игрални съоръжения. Хазната се надява да има приходи от порядъка на 320 евро в
денонощие от всеки игрален автомат. Според повечето сенатори Италия в скоро
време ще стане „велика страна на казината”. Предполагаемите мерки за регулиране
на хазартния бизнес в държавата са свързани със създаване на индустрия от
хазартни игри, лишени от нелегален хазарт, защита на потребителите и доходи за
бюджета. Властите очакват към 2007 г. увеличение на броя на интерактивните
играчи до към 500 000 души, а към 2008г се прогнозира ръст на он-лайн хазартната
аудитория до към 1 000 000 души.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Перспективи за партньорство в хазарта между Англия и САЩ
Известните големи английски казино-оператори “STDNLEY LEISURE” и
„LONDON CLUBS INTERNATIONAL” се намират в заключителна фаза на сливане
и като резултат ще се получи търговски гигант на стойност 634 милиона фута
стерлинги.
“STDNLEY
LEISURE”
е
най-големият
казино-оператор
във
Великобритания, притежават мрежа от лондонските клубове “Crockfords” – това са
най-любимите места за развлечение на хай-ролерите. „LONDON CLUBS
INTERNATIONAL” има два пъти по-малки размерии и се явява оператор на шест
казина на територията на Обединеното Кралство Англия, като има и три игрални
зали в чужбина. На компанията са издадени шест лицензии за откриване на нови
казина в градовете Манчестер, Глазго и Блекпул. Голям интерес за закупуване на
тези два големи казино-оператри има най-голямата в света хазартна компания от
САЩ – “Harrahs Entertainment” с капитал от 11 милиарда долара или 5,8 милиарда
британски фута стерлинги. Шефът на “Harrahs Entertainment” Хари Левман следи с
внимание сливането на английските казино-оператори, предвид интересите на
влиание на американската компания в региона. Международното влиание на
американския гигант се разширава през последните години благодарение на
последните хазартни операции в Словения и Испания. Англия отдавна е
предвидила нахлуването на американски фирми в местния хазартен пазар, но до
момента предложенията не са представлявали интерес. “STDNLEY LEISURE” и
„LONDON CLUBS INTERNATIONAL” се явяват първата сериозна заявка за
сътрудничество със световните лидери в индустрията на хазартните игри.

