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

І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 999/09.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЗИНО БУДА” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес:
гр.Пловдив, ул. “Златю Бояджиев” № 1, с 42 (четирдесет и два) броя
игрални автомати с 42 (четирдесет и два) броя игрални места;
· С решение № 1000/09.08.2006 год. дава разрешение на
“УИН БЕТ” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.Бургас,
ул. „Хан Крум” №5, хл „Бургас„ с 22 (двадесет и два) броя игрални
автомати с 22 (двадесет и два) броя игрални места;
· С решение № 1001/09.08.2006 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. Созопол,
обл. Бургас, ул. „Аполония” №29, с 14 (четиринадесет) броя игрални
автомати с 14 (четиринадесет) броя игрални места;
· С решение № 1002/09.08.2006 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години, в обект с адрес:
гр. Варна, кв. Виница, ул. “Цар Борис ІІІ” № 45, с 21 (двадесет и
един) броя игрални автомати с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
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· С решение № 1003/09.08.2006 год. дава разрешение на
“ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Русе, ж.к.
“Дружба 3” ул.”Даме Груев”, жск. „РомантикаБ” с 15 (петнадесет)
броя игрални съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 1004/09.08.2006 год. дава разрешение на
“ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Раднево, бул. “Димитър Благоев” № 7Б, с
5 (пет) броя игрални съоръжения с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 1036/18.08.2006 год. дава разрешение на
“ГАРД  С” ЕООД, гр.София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална зала с адрес: гр.
София, бул.”Ломско шосе № 78 с 17 (седемнадесет) броя игрални
съоръжения и с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
· С решение № 1037/18.08.2006 год. дава разрешение на “Е.Г.
– София ВМ” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална зала с адрес: гр.
София, ул.”Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50 с 16
(шестнадесет) броя игрални автомати и с 21 (двадесет и един ) броя
игрални места;
· С решение № 1082/29.08.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТЪР С. ЯЧЕВ”, гр. Раковски, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална зала с адрес: гр.
Раковски, област Пловдив, ул. „Оборище” № 25 с 10 (десет) броя
игрални автомати и с 10 (десет ) броя игрални места;
· С решение № 1083/29.08.2006 год. дава разрешение на
“ДЖАМАЙКА” ООД, гр. Пловдив, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в игрална зала с адрес: гр.
Казанлък, ул. „Петко Стайнов” № 1 с 21 (двадесет и един) броя
игрални автомати и с 21 (двадесет и един ) броя игрални места;
· С решение № 1084/29.08.2006 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. Сопот, ул. „Иван Вазов” № 13 с 10 (десет) броя
игрални автомати и с 10 (десет ) броя игрални места;
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IІ. ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ВНОС И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ
· С решение № 1005/09.08.2006 год. дава разрешение на “ДЕА
48” ООД, гр.София, за внос и разпространение на игрални съоръжения
за хазартни игри за срок от 5 (пет) години.
· С решение № 1038/18.08.2006 год. дава разрешение на
“ВЕЛЕН 92” ООД, гр. София, за производство и разпространение на
игрални съоръжения за хазартна дейност за срок от 5 (пет) години, в
обект с адрес: гр. София, ул. “Житница” № 11;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2006

I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
· С решение № 1032/09.08.2006 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ДЕВЕТИ – 2006 г.
на периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП
“ДЪРЖАВНАТА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
· С решение № 1033/09.08.2006 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие в ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ
ДЯЛ – 2006 г. за подпомагане на конкретни дейности в областта на
здравеопазването, културата образованието и социалното дело в
общините – Белослав, Гоце Делчев, Дупница, Каварна, Монтана,
Пловдив и Приморско на периодична дялова лотарийна игра
организирана от ДП “ДЪРЖАВНАТА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА
ЛОТАРИЯ”;
· С решение № 1034/09.08.2006 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие в ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ
ДЯЛ – 2006 г. за подпомагане на конкретни дейности в областта на
здравеопазването и социалното дело за военноинвалидите и
военнопострадалите на периодична дялова лотарийна игра
организирана от ДП “ДЪРЖАВНАТА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА
ЛОТАРИЯ”;
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· С решение № 1066/18.08.2006 год. утвърждава на образец на
билет за участие в тираж № 5 на периодична дялова лотарийна игра
„БГлотария” организирана от ДП "ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО
ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ";
· С решение № 1100/29.08.2006 год. утвърждава вида и
себестойността на билет за участие в дял ДЕСЕТИ – 2006 на
периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП "ДЪРЖАВНА
ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ;

ІІ. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
· С решение № 1035/09.08.2006 год. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” ООД, гр. София, за
промени в правилата за организиране и провеждане на тото играта
„ТОТО 26/49”;

ІII.

ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

· С решение № 1031/09.08.2006 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 № 1101/29.08.2006 год. дава разрешение на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промени в броя и адресите на
букмейкърските пунктове, в които ще се приемат залози за игрите със
залагания върху резултати от спортни състезания;

IV. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
· С решение № 1011/09.08.2006 год. дава разрешение на
“ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” АД, гр. Варна, за подмяна на 1 (един) брой
игрална маса и увеличение с 14 (четиринадесет) броя на игралните
автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к.”Златни пясъци”,
Гранд хотел ”Интернационал”;
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· С решение № 1102/29.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЗИНО БУДА” ООД, гр. София, за увеличение с 32 (тридесет и
два) броя на игралните съоръжения и с 53 (петдесет и три) броя игрални
места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
”Златю Бояджиев” № 1;

V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 1012/09.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличаване с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. “Милин камък” № 1;
· С решение № 1013/09.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост”бл. 504,
магазин № 4;
· С решение № 1014/09.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 2;
· С решение № 1015/09.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” №
169;
· С решение № 1016/09.08.2006 год. дава разрешение на
“КИК” ООД, гр. Монтана, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Берковица, ул. “Николаевска №
11, бл. 22;
· С решение № 1017/09.08.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“БАЙМИЛЕН ТОТЕВ” гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска” №
23;
· С решение № 1018/09.08.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“БАЙМИЛЕН ТОТЕВ” гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс
Славейков, до бл. № 21;
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· С решение № 1019/09.08.2006 год. дава разрешение на
“ВАПС 1” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски” №
192;
· С решение № 1020/09.08.2006 год. дава разрешение на
“ФОРС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Доктор Пискюлиев” № 21;
· С решение № 1021/09.08.2006 год. дава разрешение на
“КИНОСВЯТ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Средец”, бул.
„Васил Левски” № 93 А;
· С решение № 1022/09.08.2006 год. дава разрешение на
“ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл. „Свобода” №
8;
· С решение № 1023/09.08.2006 год. дава разрешение на
“ЕМА  55” ЕООД, гр. Перник, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Железничарска”,
бар „Централ”;
· С решение № 1024/09.08.2006 год. дава разрешение на
ЕТ“ВЕНЦИ – 61 – ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛИВ”, гр. Червен бряг, за
подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Червен бряг, ул. „Стефан Караджа” № 11;
· С решение № 1026/09.08.2006 год. дава разрешение на
“ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Провадия, област. Варна, ул.
„Цар Освободител” № 60;
· С решение № 1027/09.08.2006 год. дава разрешение на
ЕТ“ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра, за
подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Главиница, ул. „Оборище” №52;
· С решение № 1028/09.08.2006 год. дава разрешение на
ЕТ“ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра, за
подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул. „Симеон Велики” № 20;
· С решение № 1029/09.08.2006 год. дава разрешение на
ЕТ“ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра, за
подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул. „Симеон Велики” № 18;
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· С решение № 1030/09.08.2006 год. дава разрешение на
ЕТ“ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра, за
подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Дулово, ул. „Васил Левски”, ресторант „Добруджа”;
· С решение № 1040/18.08.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ОРЛИН ИВАНОВ  КОМЕРС”, гр. Русе, 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. Видин,
ул. Княз Александър Батемберг” № 2;
· С решение № 1041/18.08.2006 год. дава разрешение на
“РОЯЛ КОНТИНЕНТАЛ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Александровска”
№ 73;
· С решение № 1042/18.08.2006 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Димитър Талев” № 1;
· С решение № 1043/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, Фото – студио, кв.
113, пл. 5497;
· С решение № 1044/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. “Чипровци” № 2;
· С решение № 1045/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Александър
Стамболийски” № 124;
· С решение № 1046/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Христо Ботев” № 169;
· С решение № 1047/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, ул. “Васил Коларов” №
12;

15
Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

· С решение № 1048/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Лом, ул. “Цар Петър” № 1;
· С решение № 1049/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. “Милин
камък” № 1;
· С решение № 1050/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. “Свобода” № 2а;
· С решение № 1051/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. “Цар Симеон
Велики” № 117, ет. 2;
· С решение № 1052/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул. “Розова долина” №
1;
· С решение № 1053/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 16;
· С решение № 1054/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. “Александър
Стамболийски” № 51;
· С решение № 1055/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. “Цар Симеон Велики”
№ 83;
· С решение № 1056/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, пл. “Севтополис” № 1,
хотел „Казанлък”;
· С решение № 1057/18.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, комплекс “Мраморно
море”;
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· С решение № 1058/18.08.2006 год. дава разрешение на
“МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. „Цариградско
шосе” №16, бл.11;
· С решение № 1059/18.08.2006 год. дава разрешение на
„ТИРАДА  2006” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.Карнобат, област Бургас,
ул.”Кооперативна” №2, Битов комбинат № 1;
· С решение № 1060/18.08.2006 год. дава разрешение на
“БЕФ” ООД, гр. Сливен, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кс. “Зорница”, подлез
„Нкола Петков”, зала „Калина”;
· С решение № 1061/18.08.2006 год. дава разрешение на
“ФОКС  1” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кс „Братя Миладинови”,
бл.38 – партер;
· С решение № 1062/18.08.2006 год. дава разрешение на
“ФОКС  1” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, бул.„България” № 2;
· С решение № 1063/18.08.2006 год. дава разрешение на
“БРАТЯ МАТЕВИ ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя и
увеличение с 2 (два) броя на игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Младост 1 А”, бл. 502 до вход В;
· С решение № 1064/18.08.2006 год. дава разрешение на
“БРАТЯ МАТЕВИ ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 12 (дванадесет)
броя на игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. бул.
„Витоша” № 133;
· С решение № 1065/18.08.2006 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „”11ти
Август” № 3а;
· С решение № 1075/18.08.2006 год. утвърждава на “ЗАМИТА
ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, с. Банево, обл. Бургаска, увеличение с 5
(пет) броя 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. Каварна, ул. “България” № 63 Б;
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· С решение № 1085/29.08.2006 год. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Пловдив, ул.”11ти
Август” № 3а;
· С решение № 1086/29.08.2006 год. дава разрешение на
“ФОРТУНА” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” №
22;
· С решение № 1087/29.08.2006 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул.„Дондуков” № 26;
· С решение № 1088/29.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул.„Др Брънеков” № 14;
· С решение № 1089/29.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, ул.„Янко Сакъзов” №
2;
· С решение № 1090/29.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1(един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.„Свобода” № 2Б;
· С решение № 1091/29.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул.„Станционна” № 35;
· С решение № 1092/29.08.2006 год. дава разрешение на
“ЛОТОС  93” ООД, гр. Стамболийски за подмяна на 1(един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Кричим, обл. Пловдивска,
ул. „Димитър Благоев” № 1;
· С решение № 1093/29.08.2006 год. дава разрешение на
“МЕРКУРИЙ 3” ООД, гр. Варна, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница”
№ 79;
· С решение № 1094/29.08.2006 год. дава разрешение на
“МЕРКУРИЙ 3” ООД, гр. Варна, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Христо
Самсаров” № 35;
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· С решение № 1095/29.08.2006 год. дава разрешение на “ЕЛ.
ДЖИ. ЕС  99” ООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, община „Одесос, ул.
„Людвиг Заменхов” № 4;
· С решение № 1096/29.08.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад.
Николай Хайтов” № 3 – търговски център „Асеновец”;
· С решение № 1097/29.08.2006 год. дава разрешение на
“НАВИ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. Младост – 4” до бл.
416, Битов комбинат –секция № 2;
· С решение № 1098/29.08.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Момчилград, ул.
„Гюмюрджинска” № 46;
· С решение № 1099/29.08.2006 год. дава разрешение на
“АМЮГЕЙМС  БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Авксен
тий Вележки” № 12;
· С решение № 1102/29.08.2006 год. дава разрешение на
“КАЗИНО БУДА” ООД, гр. София, за увеличение с 32 (тридесет и
два) броя на игралните съоръжения и с 53 (петдесет и три) броя игрални
места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
”Златю Бояджиев” № 1;
· С решение № 1103/29.08.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя и увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мадрид” № 4;
· С решение № 1104/29.08.2006 год. дава разрешение на
“УИН БЕТ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 23 (двадесет и три)
броя на игралните съоръжения и с 30 (тридесет) броя игрални места на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. ”Хан Крум”
№ 5, хл. „Бургас”;

VІ. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
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· С решение № 1025/09.08.2006 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “СИТ – 33” ООД, гр. София по
издадено разрешение за организиране на числова лотарийна игра
„БИНГО” в игрална зала с адрес : гр. София, бул. „Тодор
Александров” № 132;
· С решение № 1076/18.08.2006 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на „ЕКСПРЕС – ВАРНА” ЕООД, гр.
Варна по издадено разрешение за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, където се заличава като управител Асен Георгиев
Дачев и фирмата на дружеството от „ЕКСПРЕС – ВАРНА” ООД се
променя на – „ЕКСПРЕС – ВАРНА” ЕООД;
· С решение № 1077/18.08.2006 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “КАРИНА” ООД, гр. София по
издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе”,
подлез „Студентски общежития” – заличава се като управител Йонко
Нинов Нинов;
· С решение № 1078/18.08.2006 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца
по издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати –фирмата на дружеството от „ЛЪКИ ГЕЙМС” ООД се
променя на – „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Баба Тонка” №
1;
· С решение № 1079/18.08.2006 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, рн
„Слатина”, бул. „Шипченски проход” № 63 представлявано заедно и
поотделно от Самуила Васкова Жекова – управител и Румен Петков
Йорданов – управител;

VІ. ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
· С решение № 1080/18.08.2006г. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в издадено разрешение на ЕТ “ХРИСТО
БЪЧВАРОВ  КОМЕРСИАЛ” за организиране на хазартни игри с
игрални автомати вигрална зала с адрес: гр. Камено, област Бургас,
ул. „Никола Камбов” № 2;
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· С решение № 1081/18.08.2006г. допуска поправка на явна
фактическа
грешка
в
разрешение
на
„МБА
ОДИЧ
ИНТЕРНЕШАНАЛ” ЕООД”, гр. София за организиране на хазартни
игри с игрални автомати вигрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Ломско шосе” № 144;

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЕЧЕ ДАДЕНИ
РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2006 ГОД.

I. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 1009/09.08.2006 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. Сандански, Интерхотел Сандански” – паркова зона;
· С решение № 1010/09.08.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
„ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Младост”, п.2336,2583,кв.17,м.”Младост – 3”,
„търговски комплекс”;

ІІ. ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
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· С решение № 1039/18.08.2006 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на „РЕНТ
ГЕЙМС” ЕООД, гр. София, за продължаване срока на внос и
разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри;

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА
ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2006 ГОД.

І . ЛОТАРИЙНИ ИГРИ, ТОТО И ЛОТО ИГРИ
· С решение № 1006/09.08.2006 год. отказва да даде
разрешение на „БЪЛГАРСКО ОЛИМПИЙСКО ЛОТО” АД, гр.
София за организиране на лото игра „ЛОТО ОЛИМПИКА 1” (6 от 60).
· С решение № 1007/09.08.2006 год. отказва да даде
разрешение на „БЪЛГАРСКО ОЛИМПИЙСКО ЛОТО” АД, гр.
София за организиране на еднократна лотарийна игра „СОФИЯ –
ОЛИМПИЙСКА СТОЛИЦА 2014”.
· С решение № 1008/09.08.2006 год. отказва да даде
разрешение на „БЪЛГАРСКО ОЛИМПИЙСКО ЛОТО” АД, гр.
София за организиране на лото игра „ЛОТО ОЛИМПИКА 2” (5 от 50)
за срок от 5 (пет) години.
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 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:

І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
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· С решение № 1067/18.08.2006 год. утвърждава на „КИК”
ООД, гр. Монтана, 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. Котел, ъгъла на ул.
„Йордан Йовков”, ул. „Диавена” и ул. „Св. Св. Кирил и Методий”;
· С решение № 1068/18.08.2006 год. утвърждава на „КИК”
ООД, гр. Монтана, 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. Нова Загора, ул.
„Васил Левски” № 57;
· С решение № 1069/18.08.2006 год. утвърждава на „КИК”
ООД, гр. Монтана, 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. Берковица, ул.
„Николаевска” № 11, бл. 22;
· С решение № 1070/18.08.2006 год. утвърждава на ЕТ “ИЛВИ
 ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана 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.
Монтана, ул. “Хан Аспарух” № 10;
· С решение № 1071/18.08.2006 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 № 1072/18.08.2006 год. утвърждава на “КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, 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 допълнителна
премия „Нов лек автомобил” в игрална зала с адрес: гр. Троян, област
Ловеч, ул. “Васил Левски” № 32;

24
Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

· С решение № 1073/18.08.2006 год. утвърждава на “КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, 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 допълнителна
премия „Нов лек автомобил” в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул.
“Стара планина” № 34;
· С решение № 1074/18.08.2006 год. утвърждава на “РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков ”Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с представените промени – предметна награда „Нов лек
автомобил” за игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, бул. “България”
№ 17;
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♣ ГЕРМАНИЯ
♣ БЕЛГИЯ
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♣
Базовата особеност на немския модел е нейната пълна
децентрализация, т.е. основните въпроси за регулиране на хазартния бизнес
влизат в предмета на управление на всяка от 16те провинции на федерална
Германия. Федералните власти се самоотстраниха от тази сфера,
предоставяйки я като откуп на съответните провинции.
Причините, обусловили именно такъв подход към регулирането на
хазартния бизнес, се коренят в историческите взаимоотношения на този бизнес с
властите – както федерална, така и регионална. Федералната власт за цялата
история на съществуване на Германия само два пъти се е намесвала в тази сфера:
през 1872 г., когато имперското правителство забрани хазартните игри и след това
през 1933 г., когато фашистките власти ограничиха игрите само в едно казино – в
БаденБаден.
Историята на хазартните игри в Германия се изчисляват с векове. Известно
е, че още през 1378 г. в град Франкфурт на Майн се открива игрален дом, внасящ
немалък приход в бюджета. В Средните векове не е съществувала единна
Германия  феодалната раздробеност довела до образуването на множество
княжества и свободни градове. И макар , че не е съществувала каквато е да е
единна политика в сферата на хазартните игри (както това е било, например, в
Англия или Франция), то практически всички териториални образования са се
отнасяли лоялно и много често доброжелателно към хазартните игри.
През 17 и 18 век игралните домове се били любимо място за прекарване на
времето на немската аристокрация. Казина започнали да се откриват все почесто
в курорти  Висбаден, БаденБаден и др. Именно в по това време се е появила
знаменитата формула „лечебни води + игри”, осигурила невижданата
популярност на немските курорти. В края на 18 век в немските курорти вече е
имало около две дузини казина. Фашистките власти приемат решение да
ограничат хазартния , но да не го забраняват. През лятото на 1933 г. е приет
закон, позволяващ откриване на казина в места, които се посещават от не по
малко от 70 000 туристи ежегодно, от които повече от 15% били чужденци. На
тези условия отговаряло само казиното в БаденБаден, което отворило врати на 3
октомври 1933 година. След две години казиното преминало в ръцете на
държавата.. След окупацията на Австрия и Полша е било разрешено да остане
казиното в Баден под Виена (Австрия) и в Сопот (Полша). През 1938 г. немските
власти установяват особена система на облагане на игралните заведения.
Необходимо е да се отбележи, че законите от 1933 и 1938 г. преживели
фашистите и действували до 80те години.
Игрите във фашистска Германия продължили до 1944 година.След паденето
на третия райх, игралния бизнес в Германия започва постепенно да се възражда,
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но това става само на западната територия, тъй като съюзните власти нямали
нищо против хазартните игри. През 1948 г. провинция РейнландПфалц
(RheinlandPfalz) първа легализира организацията и провеждането на хазартни
игри. Именно там са се появили казината в БадНойенар (Bad Neuenahr) и Бад
Дурхайм (Bad Durkheim). След това провинциите БаденВюртемберг (Baden
Wurtemberg), Бавария и ШлезвигХолщайн (SchleswigHolstein) легализират
хазартните игри. Приетата през 1949 г. Конституция на ФРГ възложила
регулирането на хазартния бизнес да бъде предмет на дейност на съответната
провинция. Обаче се появили ограничения, предписващи организирането на
игрални заведения да се извършва само в курорти. Разбирайки изгодата от
игралния бизнес, провинциите не само го легализират на своите територии, но и
се опитват и самите те да се занимават с него. В частност, властите в Бавария ,
след скандал около едно от баварските казина, приемат решение да превърнат
това казино в държавно предприятие, и в края на 50те години, те вече
притежавали три от четирите казина. Подобни тенденции се наблюдават и в
други провинции. Така например, провинция Саар разделила хазартния бизнес на
своята територия между себе си (4/7) и една от спортните асоциации (3/7).
През 1973 г. немското законодателство, разрешаващо дотогава раполагане
на игрални домове само на територията на курорти, значително се либерализира.
Провинциите получават пълно право да разполагат казина във всяко место по
свое усмотрение. Границите на игралния бизнес започва съществено да се
разширява. През 1975 г. се появява казино, предвидено само за градските жители
на Хамбург. В същата 1975 г. се открива първото казино в Берлин, собственик на
което е известния немски спортист Густав Янецке.
През 1980 г. федералното правителство разрешават на провинциите сами да
налагат данъци на игралния бизнес. По такъв начин, сега провинциите напълно
контролират този бизнес.
Основните въпроси, свързани с регулирането на хазартния бизнес,
напр.лицензирането, се решават, като правило, от министерството на вътрешните
работи на съответната провинция. В някои провинции (напр. Бавария или Долна
Саксония) тези въпроси са в приоритетите на министерствата на финансите или
министерствата социалните дейности.
Що се касае за формите на собственост на игралните заведения, то те могат
да бъдат разделени на три вида:
1. Частен бизнес  Хамбург, Берлин, Хесен и др.
2. Съвместен бизнес. Казината принадлежат на компании, като учредители
на които, влизат както търговски организации, така и властите на съответните
провинции. Такова казино, как правило, се управлява, контролира и инспектира
едновременно от държавна и частна страна.
3. Държавни предприятия (Бавария).Игралните заведения изцяло
принадлежат на провинцията.
Провинциите определят възрастовата граница на играчите, определя
работното време на игралните заведения, дните, когато игралните заведения
трябва да бъдат затворени (заради религиозни и държавни празници), определят
допустими игри, могат да забраняват посещения в казино за определени
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категории граждани (като правило, патологични играчи, а също така и жители на
курортите, се намира казиното) и други подобни.
Местните власти следят за изпълнението на решенията на провинциалните
правителства. При нарушение на законите , те имат право да приложат различни
мерки на отговорност  от глоба до затваряне на казиното.
Всички хазартни игри се разделят на два вида. Първият вид – Grosse Spiele –
включва рулетка, бакара и тридесет и четиридесет (trente et quarante). Към втория
вид се отнасят: бляк джек, крапс, (електронна рулетка и други подобни на нея
съоръжения). Дадената класификация влияе на откриването или закриването на
едни или други игрални маси,напр. масите за рулетка в казиното в БаденБаден са
открити от 14.00 до 2.00 часа , а за бляк джек – от 17.00 до 1.00 часа.
Що се касае до данъчното облагане , то Германия прилага и до ден днешен
„драконовски” мерки. Средната за страната данъчна ставка за хазартния бизнес
съставлява 80% от брутния доход на игралното заведение. Съществуват
изключения, като например, данъчната ставка може да бъде 6570% , но в първите
години от дейността на казиното. С времето,обаче, тя нараства до 80%. Освен
това, за заведения, чиито доходи са много високи, данъчната ставка нараства още
и може да достигне повече от 90%.
Събраните данъци се разпределят по следния начин: 55% – в бюджета на
провинцията, 5% – във федералния бюджет и 20% – в местния бюджет.

♣

БЕЛГИЯ

Игралният бизнес в Белгия преживява своето ново раждане от 1999 г.
През 1999 г. беше приет закон, легализиращ организирането и провеждането
на хазартни игри. Белгийските законодатели съвместно с бизнеса и
обществото успяха да изработят такова решение, което едновременно
удовлетворява интересите на игралния бизнес и заедно с това да
минимизират отрицателните прояви на хазарта, защищавайки найсилно
уязвимите слоеве на обществото.
Първото казино на територията на съвременна Белгия се появило през XVII
век в градчето Спа. Това заведение претендира да е найстарото казино в Европа.
От XVII и до XX век игрални заведения са съществували практически във всички
части на Белгия. Те се намирали под покровителството на местните власти и се
подчинявали на местно законодателство.
Сега за това може само да се мечтае. В Белгия действуват 9 казина: 4 – във
Валонски регион, 4–във Фламандски и едно в Брюксел,открито през декември
2005 г.Това е удивително, но до 1999 г. организирането и провеждането на
хазартни игри на територията на Белгия бе забранено. Въпреки това са
съществували 8 казина, но във всяко от тях всяка вечер присъствували държавни
инспектори, контролиращи и осигуряващи нормалното функциониране на тези
игрални заведения. Тази аномалия се появила вследствие на забавен исторически
прецедент.
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През целия XIX век казината безпрепятствено са осъществявали своята
дейност. В края на века обаче министър председателя на страната, ставайки
„жертва” на хазартните игри (неговият син бил пристрастен играч) , взема
решение да забрани хазартните игри. При решаването на този „личен” проблем,
парламента е помогнал на министър председателя. Някои от членовете на
парламента влезли в ролята на ръководители от изпълнителната власт и през 1903
г. забранили законодателно организирането и провеждането на хазартни игри.
Забраната обаче не просъществувала дълго, макар, формално, да е
просъществувала до 1999г. На хазартния бизнес е помогнал Негово Величество
краля на Белгия Алберт. На една от срещите с членове на други кралски
семейства, Алберт поискал да поразвлече своите гости с някаква игра. Той
попитал своите придворни, къде монарсите могат поиграят? И какво било
неговото разочарование, когато узнал, че в собственото му кралство неотдавна
всички хазартни игри били забранени със закон. Ядосаният крал извикал при себе
си себе прокурорите на всички белгийски региони, които отговаряли за
изпълнението на всички законови забрани, в това число и на тази забрана. Кралят
ги попитал „затварят ли си очите” , когато играят спазващите законите,
„правилните” хора. Прокурорите „разбрали” въпроса на краля и удовлетворили
молбата му.
По такъв начин, благодарение на Негово Величество, казината, формално
незаконни,отново отворили врати.Това се случило през 1911г.
През 1952 г. прокуратурата решава да урегулира този незаконен бизнес. Тя
спуска специални инструкции, по които хазартния бизнес функционира до 1999
година. В съответствие с тези инструкции , дейностите по организацията и (или)
провеждането на хазартни игри или двете, са били длъжни да отговарят на
следните изисквания:
1) казината на територията на Белгия трябва да бъдат не повече от осем;
2) сградите, земята, оборудване за казино трябва да са собственост на съответната
община;
3) казиното трябва да бъде организирано като частен клуб;
4) всички клиенти на игралните заведения трябва да бъдат идентифицирани и
регистрирани, като при регистрацията е трябвало да кажат какво работят и освен
това всички клиенти са задължени да платят за вход в казиното (клубна система);
5) било въведено възрастово ограничение за посетителите на игрални домове – 21
години;
6) право да играят имали само „независими” лица. Забранено било участието в
хазартни игри на юристи, нотариуси, военнослужещи, полицаи, а също така и на
всички категории държавни и общински служители. Фактически, една трета от
възрастното население на страната било лишено от възможността да посещава
казино.
7) забранена била всякаква реклама на хазартни домове.
Прокуратурата взела под свой непосредствен контрол и игрите, провеждани
в казината. Така било утвърдено, че при игра на бакара , казиното е длъжно да
взима от печалбата на банката до 5%. Преимуществото на казиното при рулетка
не може да бъде повече от 7%. След като хазартния бизнес започнал да се развива

31
Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

активно в съседните страни, белгийските казина, не желаейки да губят клиенти,
започнали да поставят рулетки с една нула при които преимуществото за
казиното е 2,7%.
Прокуратура не била единствения орган, регулиращ незаконния хазартен
бизнес. Към този процес се присъединило и Министерството на финансите на
Белгия. Министерството въвело данък за казината и поставило в тях свои
инспектори, които контролирали финансовите дейности..
В началото на 80те години започнала нова обществена активност във
връзка с необходимостта от законодателно регулиране на хазартния бизнес.
Причина за това станали игралните автомати. Необходимо е да отбележим , че
използването на игрални автомати и формално и фактически било забранено.
През 1982 г.собствениците на казина, осъзнавайки цялата изгода от автоматите, се
обърнали към прокуратурата и Министерство на финансите с молба да им
разрешат поставянето на автомати в казината. Нито Министерство на финансите,
нито прокуратурата не възразили и казината започнали активно да строят
помещения за слот машини. Но тук се намесило Министерство на правосъдието
на Белгия, което заявило, че няма да признае законността на игралните автомати ,
докато използването им не бъде легализирано от Парламента чрез съответен
закон. За да не развалят отношенията си с Министерство на правосъдието,
прокуратурата и Министерство на финансите в найкратки срокове отменили
дадените порано разрешения.
Хазартния бизнес се сблъскал с дилемата – да се обърне към Парламента
или да остане в настоящето положение. За собствениците на казина това било
много сложен избор, тъй като те се опасявали от т.н. брюкселска заплаха. Всички
белгийски казина били разположени в два региона: във Валонски и Фламандски.
Брюкселски регион бил лишен от възможността да създава на своя територия
игрални домове, а легализацията би му предоставила такава възможност.
Регионът, в който се намирала столицата на Белгия и населението, на който е 1,5
млн. души, донасял немалки доходи на вече съществуващите казина. Някои
казина организирали ежедневни автобусни линии между Брюксел и дадено
казино. От опасението да се лишат от немалка печалба , собствениците на много
игрални заведения не се решавали да излязат с инициатива за легализиране на
хазартния бизнес. Те считали , че игралните автомати могат да им излязат много
скъпо. Самият парламент не проявявал активност по този въпрос. Постъпленията
в бюджета от 8те казина били толкова малки, че парламентаристите считали
въпроса за легализацията на хазартния бизнес за недостоен за тяхното внимание.
В такова неопределено състояние хазартния бизнес в Белгия остава още 15
години, докато, в края на 90те години, започна работа над законопроект,
регулиращ тази дейност.На 7 май 1999 г. е бил приет Закон „За хазартните игри,
игрални заведения и защита на играчите”. Сега именно той се явява правна основа
за хазартния бизнес в Белгия. Ще се запознаем поподробно с правните норми за
регулиране на дейностите по организиране и провеждане на хазартните игри.
Всички игрални заведения в съответствие със закона били разделени на три
класа: казина, игрални зали и така наречените питейни заведения (drinking
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establishments), в които се разрешава провеждане само на определени хазартни
игри.
1. Казино. Законът строго определя общия брои казина на територията на
Белгия – девет. Освен това, в член 29 се изброяват населените места, в които
могат да функционира казина, при това във всяка от тези населени места може
да има само едно казино. На практика, се узаконили вече съществуващите
казина, и към тях се добавило още едно – в Брюксел.
2. Игрални зали. В тях могат да се провеждат само тези хазартни игри,
списъка, на които е утвърден от краля. Общото количество игрални зали на
територия на Белгия не може да превишава 180.
3. Питейни заведения. Могат да се провеждат хазартни игри, но не повече от
две разновидности в заведения, имащи право да продават спиртни напитки,
при наличие на съответен лиценз.
За организации един или друг вид игрално заведение е необходима
необходимо получаването на определен вид лиценз.
Законът класифицира такива лицензи в пет класа: клас „А” – казино, клас
„В” – игрални зали, клас „С” – питейни заведения, клас „D” – „персонални”
лицензи за служители в казина и игрални зали и клас „Е” – производство,
продажба, ремонт на хазартно оборудване .
Към всеки от тези класове лицензи се предявяват определени изисквания.
Така например, лицензи от клас „А” или „В” може да получи само лице
(физическо или юридическо,освен нетърговски организации), което се явява
представител или е регистрирано в една от страните на Европейския съюз и това
лица притежава всички граждански и политически права, има потвърдена своя
финансова състоятелност и други подобни. Искателят на лиценз от клас „А”
трябва да има споразумение с отдела по образование на общината, на чиято
територия се планира създаване на казино. Това споразумение трябва да бъде
утвърдено от законодателния орган – съответния градски съвет. Редът за
извършване на такива споразумения ,както и тяхното съдържание се определят от
краля , фактически – от правителството. Наличието на споразумение с общината,
одобрено от градския съвет,се явява задължително условие и за лицензите от клас
„В”. Освен това, законът задължава собствениците на игрални зали да гарантират,
че неговите заведения няма да бъдат разположени в близост до образователни,
лечебни, религиозни учреждения, затвори, а също така и в места, често
посещавани от младежи. В игралните зали се забранява отварянето на барове и
ресторанти.
Член 71 постановява, че всички видове лицензи (с изключение на лицензи
от клас „D”) се издават само след като заявителя заплати установения със закона
гаранционен фонд. Сумата,съставляваща гаранционен фонд,се внася от искателя
на лиценз в специален депозит. Документите, потвърждаващи наличието на
необходимите средства в депозита,се представят от искателя в Комисията по
хазартни игри. Гаранционният фонд се създава с цел да се обезпечат финансовите
задължения на притежателя на съответния лиценз, т.е. в случай на неплащане от
страна на притежателя на лиценз на задължителните парични сборове, установени
от законодателството, то дадената задълженост се погасява от средствата на
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гаранционния фонд.Ако задълженията на притежателя на лиценз са били погасени
за сметка на средствата от гаранционния фонд и съответствената сума на фонда се
е намалила и се е оказала помалка от законодателно установената сума, то
Комисията по хазартни игри е задължена да изиска от притежателя на лиценз да
попълни своевременно гаранционния фонд. Комисията преустановява действието
на лиценза, докато фонда не бъде попълнен.
Установените от Закона суми за гаранционен фонд са следните:
1) 250 000 евро за лиценз от клас „А” (казино);
2) 75 000 евро за лиценз от клас „В” (игрални зали);
3) 500 евро за лиценз от клас „С” (питейни заведения);
4) 12 500 евро за лиценз от клас „Е” (производство, продажба, ремонт на
хазартно оборудване).
За „персонални” лицензи (клас „D”) гаранционен фонд не е предвиден.
Всички въпроси, касаещи лицензирането се разглеждат от Комисия по
хазартните игри (Commission des Jeux de Hasard). Комисията е подразделение на
Министерството на правосъдието.Членовете на комисията се назначават от
краля по предложение на съответното министерство,което предлага назначението.
Председателят на комисията и неговия заместник се назначават от краля на
основание декрет на правителството.Кандидатурите на председателя и неговия
заместник се внасят за разглеждане от правителството от Министерството на
правосъдието.
Глава VI от Закона е посветена на защитата на играчите от пристрастяване
към хазартните игри. Белгийските законодатели са предложили на обществото и
бизнеса реални инструменти за борба с този проблем.Въведена е всеобща забрана
за посещение в казина и игрални зали на лица, не навършили 21 години.
Узаконена е забрана за посещение на игрални заведения от класове „А” и „В” на
съдии и всякакви сътрудници на съдебните органи, нотариуси, служащи полиции
(освен ако посещение не е свързано с изпълнение на служебните задължения).
Създадена е и единна информационна система, в която се въвеждат данни за
посетителите в игралните заведения. Комисията внася в тази система данни за
лица, на които е забранено да посещават казина и игрални зали. Списъци за
такива лица се изготвят от комисията на основание лични молби на граждани, на
основание изявления на законни представители на „болни” от пристрастяване, на
основание заключения на медицински заведения за психически разстройства на
човека и др..
Нарушението на коя да е от гореизброените забрани от страна на игралните
заведения неминуемо води до отнемане на лиценза.
С цел изпълнението на тези забрани, а също и за контрол за финансовите
операции в казината и игралните зали, информацията за всеки посетител на
игралното заведение се въвежда в единна информационна база.
На игралните заведения е забранено да дават заеми и кредити на своите
клиенти. Информация за невъзможността да се заеми и кредити на клиенти трябва
да бъде поставена на общодостъпно, видно место.
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Всякакви финансови операции на сума от 10 000 евро и повече,
задължително се осъществяват изключително с дебитни или кредитни карти.
Казината и игралните зали са длъжни да пазят информацията за клиента в
течение на 10 години от момента на последното посещение.
В Белгия действуват и голям брои подзаконови актове, приети от различни
министерства и ведомства.Подобно нормотворчество в сферата на регулиране на
хазартния бизнес в Белгия доведе до отстраняване на законодателни пропуски и
до възпрепятстване развитието на корупцията. Белгийските власти са осъзнали
цялата сложност на проблемите, свързани с хазартите игри и затова са предпочели
максимално точно и подробно да регулират всички аспекти на хазартния бизнес.В
резултат на този отговорен подход настъпи бурно развитие на бизнеса и мощен
приток на чуждестранни инвестиции. Работата на белгийските власти бе оценена
по достойнство от един от водещите световни оператори – „Казино Австрия
Интернешънъл”, който инвестира свои средства и в 9те белгийски казина.

♠

ГИБРАЛТАР СЕ ПРЕВРЪЩА В СТОЛИЦА НА ИНТЕРНЕТ
КАЗИНАТА

Британската медия “The Times” привлече вниманието на световната
хазартна общественост към факта за стремителното развитие на такава
юрисдикция на онлайн хазартния бизнес като Гибралтар. Експертите
утвърждават, че Гибралтар се превръща в столица на Интернет казината: към
настоящият момент петнадесет фирми са разположени в региона, повечето от
които се котират на Лондонската стокова борса. Общият брой на кадрите в он
лайн казината възлиза на около 1 800 човека. Гибралтар става зона на офшорен
хазартен бизнес още през 1989г. и през 1990г. такива големи оператори като
„Виктор Чандлър” и “Ladbrokes” започват да приемат залози за спортни
състезания по телефона или посредством интернет, предлагайки пониски данъци
при печалба, спрямо столичните букмейкери. В качествено нова степен е довела
хазартната юрисдикция в развитието на индустрията на интернет – казината от
ежегодния оборот наброяващ стотици милиона долари. Крайно ниските данъчни
такси от правителството на Гибралтар е привлекло световната хазартна
общественост. Съгласно месното законодателство интернет – казината и онлайн
букмейкерите ежегодно заплащат във вид на данъци не повече от 425 хиляди фута
стерлинги (800 хиляди долара), което е нищожно на фона на годишните печалби
на фирмите. Очаква се през 2007 г. Когато в Англия ще влезе в сила новия закон
за хазарта, он лайн казината да получат легален статус. В тази връзка през месец
юни тази година министърът на културата на Великобритания Ричард Каборн
посети Гибралтар с цел запознаване с опита на управление на казината в
хазартната юрисдикция. Според някои данни министърът е водил тайни
преговори със сътрудниците на интернетказината относно връщането на този
бизнес в родината.

35
Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

От друга страна правителството на Гибралтар не помалко е заинтересовано от
партнйорството си с международни компании и дори потенциалните данъчни
облекчения от британска страна трудно биха примамили офшорните казина
обратно в Англия.

♥

ЗАБРАНА ЗА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ В НОРВЕГИЯ

Правителството на Норвегия въвежда забрана за всички видове игрални
автомати в страната. Според думите на министъра на културата в Норвегия –
Тронд Гиск, мярката се въвежда от 1 юли 2007 г. Към тази дата изтичат
лицензиите за експлоатация на игралните автомати в страната. Това означава, че
15 000 игрални устройства излизат от употреба. Тази правителствена крачка е
резултат от доскорошни продължителни дебати за сериозността от проблемите на
игрозависимост и нейната пряка връзка с броя на на денонощните достъпни в
публични места игрални автомати. Един от плановете на правителството да се
предостави монопола за експлоатация на игралните автомати на организации
организиращи залозите на футбол, като “Norsk Tipping” например, които ще
намалят броя на игралните съоръжения и времето на тяхната работа. При
отчитане на всички правни формалности, в това число и в случай на одобрение от
Европейския съд този проект е възможен за реализация не порано от 2008 г. Към
днешна дата определено може да се каже само, че в близкото полугодие след
въвеждане на забраната за игрални автомати такива няма да има, а в случай на
отказ на въпроса за правомощията на монопола от страна на Европейския съюз,
забраната ще стане постоянна.

♦

БРИТАНСКИ ЛОТООПЕРАТОР НА ПАЗАРА В КИТАЙ

Британската хазартна компания “Betex Group” е излезла на китайския пазар
благодарение на придобиването на 80 % от националния мобилна лотария.
Стойността на сделката е четирдесет хиляди фута стерлинги. Съгласно договора
“Betex Group” става лотариен оператор в три китайски провинции. Услугите на
британската марка (покупка на билети от лото по телефона) ще станат достъпни
за играчите през последното тримесечие на 2006 г. Стойността на хазартната игра
автоматически се включва в сметката за ползване на мобилна връзка, а лото –
оператора печели седем процента комисионни. Британската компания е уверена в
успешното развитие на бизнеса на китайска територия, тъй като дистанционните
игри привличат все повече вниманието на хазартните играчи. Популярните
стационарни лотарийни терминали стават вече ограничаващ фактор при
условията на повсеместно развитие на мобилните технологии и тяхната
популярност.

♣

ОСТРОВ МАН СЕ ОФОРМЯ КАТО ПРЕДПОЧИТАНА ХАЗАРТНА
ЮРИСДИКЦИЯ
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В света на американското юридическо преследване на онлайн индустрията
на хазартните игри все поясно се проследява съперничеството между офшорните
държави за репутация на на найбезопасна хазартна юрисдикция.
Остров Ман е една от зоните на легален бизнес на Интернетказината и се
позиционира като найпредпочитана хазартна юрисдикция. Островитяните
възнамеряват да се представят отлично на едно от найголемите в света хазартни
изложения  “ICEi 2006 London” . Като цяло на остров Ман съществува стабилна
правова основа за организиране и провеждане на хазартни игри, въведени са
ниски данъчни такси и точно е определена търговската стратегия, в която
интерактивният хазартен бизнес има водеща роля.

