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

І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 1105/07.09.2006 год. дава разрешение на
“ОКЕАН ГЕЙМС” ООД, гр. Аксаково, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес:
гр.Тервел, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 11, с 10 (десет) броя игрални
автомати с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 1106/07.09.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ” ЕООД, гр. Монтана, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр.Сливница, ул. „Паисий Хилендарски” № 35, с 10 (десет)
броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 1143/26.09.2006 год. дава разрешение на „ЕМ
ДЖИ” ЕООД, гр. Варна, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в обект с адрес: гр. Варна,
кв.”Владислав Варненчик, до бл.. 7, магазин № 148, с 13
(тринадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 1144/26.09.2006 год. дава разрешение на
“ДРИЙМ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Варна, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. “Васил Априлов” № 2, с 10 (десет)
броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 1145/26.09.2006 год. дава разрешение на
ЕТ“МАРАТОН 8 – МИЛЕН БАКЪРДЖИЕВ”, гр. Варна, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Шумен, пл. “Оборище” № 13 с 20
(двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
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· С решение № 1146/26.09.2006 год. дава разрешение на
“В.И.П.” ЕООД, гр. Монтона, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Бойчиновци, обл. Монтана, ул. “Гаврил Генов” № 3, с 10 (десет)
броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;

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

І. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
· С решение № 1170/26.09.2006 год. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” ООД, гр. София, за
промена в в пунктовете за залагания за тото играта „ТОТО 2”;

ІI.

ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

· С решение № 1169/26.09.2006 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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ІІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
· С решение № 1107/07.09.2006 год. дава разрешение на
“АКТИВ БГ” АД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул.”Кн. Мария Луиза”
№ 131, хл ”София Принцес Хотел”;
· С решение № 1108/07.09.2006 год. дава разрешение на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. ”Капитан
Райчо” № 2, хл. „Тримонциум Принцес” № 1;
· С решение № 1109/07.09.2006 год. дава разрешение на
„АНГЛО БОЛКАН” ООД, гр. София за подмяна на 6 ( шест) броя
игрални автомата в игрално казино „ВИВА” с адрес: гр. София, пл.
„Света Неделя” № 5, хотел „Шератон София Хотел Балкан”;
· С решение № 1110/07.09.2006 год. дава разрешение на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: с. Кулата, обл.
Благоевград, магистрално шосе Е79;
· С решение № 1127/15.09.2006 год. дава разрешение на
„ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” АД, гр. Варна за намаление с 4 (четири)
броя на игралните маси и намаление с 37 (тридесет и седем) броя на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр.Варна, к.к. Златни
пясъци”, Гранд хотел „Интернационал”;
· С решение № 1128/15.09.2006 год. дава разрешение на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Варна за намаление с 2 (два) броя на
игралните маси в игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг”,
община Несебър, област Бургас, хотел „Хризантема”;
· С решение № 1147/26.09.2006 год. дава разрешение на
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
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· С решение № 1148/26.09.2006 год. дава разрешение на
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
· С решение № 1149/26.09.2006 год. дава разрешение на
„АЛАДЖИО” ЕАД, гр. Варна за подмяна на 1 (един) брой игрална
маса в игрално казино с адрес: гр.Варна, к.к. Златни пясъци”, хотел
„Астера”;
· С решение № 1150/26.09.2006 год. дава разрешение на
„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София за намаление с 3 (три)
броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, ул.
„Калоян” № 6, хотел „Рила”

VІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

· С решение № 1111/07.09.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. “Сливница”
№ 7678, магазин № 3;
· С решение № 1112/07.09.2006 год. дава разрешение на
“СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13;
· С решение № 1113/07.09.2006 год. дава разрешение на
“СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” №
76;
· С решение № 1114/07.09.2006 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя и
намаление с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил” № 86;
· С решение № 1115/07.09.2006 год. дава разрешение на
“ЕЛМА” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Любимец, паркинг на Главен път
Е80;
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· С решение № 1116/07.09.2006 год. дава разрешение на
“ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Отец
Паисий” № 34;
· С решение № 1117/07.09.2006 год. дава разрешение на
“ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул.
„България” № 5;
· С решение № 1118/07.09.2006 год. дава разрешение на
“ЕЛИТ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан
Стефано”, № 13;
· С решение № 1119/07.09.2006 год. дава разрешение на
“КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за увеличение с 2 (два) броя и подмяна
на 2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Симеоновград, ул. „Търговска” № 6;
· С решение № 1120/07.09.2006 год. дава разрешение на
“КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул. „Димитър
Благоев” №9;
· С решение № 1120/07.09.2006 год. дава разрешение на
“КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул. „Димитър
Благоев” №9;
· С решение № 1121/07.09.2006 год. дава разрешение на
“КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за увеличение с 1 (един) брой и подмяна
на 2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, ул. „Цар Борис І” № 8;
· С решение № 1122/07.09.2006 год. дава разрешение на
“ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 13 (тринадесет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Александър Стамболийски” пред бл. № 65, магазин № 17;
· С решение № 1123/07.09.2006 год. дава разрешение на
“ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 43 (четирдесет и три)
броя и увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Генерал Скобелев” № 47;
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· С решение № 1124/07.09.2006 год. дава разрешение на
“ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе”
хотелски комплекс „Плиска”;
· С решение № 1125/07.09.2006 год. дава разрешение на
“ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 (девет) броя
игрални съоръжения с 16 (шестнадесет) броя игрални места и
увеличение с 8 (осем) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев”,
търговски комплекс „Локомотив”;
· С решение № 1129/15.09.2006 год. дава разрешение на
ЕТ“МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за намаляване с
2 (два) броя игрални автомати, броя на игралните съоръжения в игрална
зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Заводска” № 1;
· С решение № 1130/15.09.2006 год. дава разрешение на
ЕТ“МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за намаляване с
2 (два) броя игрални автомати, броя на игралните съоръжения в игрална
зала с адрес: гр.Кърджали, бул. „България” № 70А.
· С решение № 1131/15.09.2006 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Димитър Талев” № 1;
· С решение № 1132/15.09.2006 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” № 2а;
· С решение № 1133/15.09.2006 год. дава разрешение на
“ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево, за
увеличение с 6 (шест) броя на игралните автомати 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. Раднево, област Стара Загора, ул. „Димитър Благоев” №
7Б;
· С решение № 1134/15.09.2006 год. дава разрешение на
„ФОКС  1”, гр. Бургас за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, кс. „Братя Миладинови”, бл. 38
/партер/;
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· С решение № 1135/15.09.2006 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за увеличение с 5
(пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Васил Левски ” № 21;
· С решение № 1136/15.09.2006 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за увеличение с 5
(пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, ул. „Янко Боянов ” № 7;
· С решение № 1137/15.09.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТЪР С. ЯЧЕВ”, гр. Раковски, за подмяна на 10 (десет) броя
игрални съоръжения 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. Раковски, обл.
Пловдив, ул.„Оборище” № 25;
· С решение № 1138/15.09.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, за увеличение с 1
(един) брой електронна рулетка с 6 (шест) броя игрални места на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Акад.
Стефан Младенов” № 9;
· С решение № 1139/15.09.2006 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 № 1140/15.09.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ –БИЛИ92”, гр. София, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул.
„Житна чаршия” №3;
· С решение № 1141/15.09.2006 год. дава разрешение на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ  92”, гр. София, подмяна на 5 (пет) и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, ул. „Петко Събев” № 6
· С решение № 1151/26.09.2006 год. дава разрешение на
ЕТ“МАХМУД – МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Златоград, обл.
Смолян, ул. „Беловидово” № 1;
· С решение № 1152/26.09.2006 год. дава разрешение на
“АНЕЛ 98” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. „Кузман Шапкарев” №
9;
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· С решение № 1153/26.09.2006 год. дава разрешение на
“АНЕЛ 98” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. „Витоша” № 3133;
· С решение № 1154/26.09.2006 год. дава разрешение на
“НАБА ИЙСТ ГРУП” ООД, гр. Варна, за подмяна на 11 (единадесет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул. „Мусала”
№ 2;
· С решение № 1155/26.09.2006 год. дава разрешение на
“НАБА ИЙСТ ГРУП” ООД, гр. Варна, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, рн „Владислав
Варненчик”, Централен пазар;
· С решение № 1156/26.09.2006 год. дава разрешение на
“ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 5 (три) и увеличение
с 5 (пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 96;
· С решение № 1157/26.09.2006 год. дава разрешение на
“ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър
І” № 42;
· С решение № 1158/26.09.2006 год. дава разрешение на
“КИК” ЕООД, гр. Монтана, за подмяна на 2(два) броя и увеличение с
2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
бул.”Трети Март” № 53;
· С решение № 1159/26.09.2006 год. дава разрешение на
ЕТ“ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Гладстон” № 79;
· С решение № 1160/26.09.2006 год. дава разрешение на
“КУИНС ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1(един) брой и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, ул.”Освобождение” № 33;
· С решение № 1161/26.09.2006 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР  2001” ЕООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Лозенец,
бул.”Христо Смирненски” № 78;
· С решение № 1162/26.09.2006 год. дава разрешение на “К и
С  98” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.”Иван Марев” № 3;
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· С решение № 1163/26.09.2006 год. дава разрешение на
“ФСО” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, ул.”Кюстендил” № 66;
· С решение № 1164/26.09.2006 год. дава разрешение на “ЕМ
ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 9 (девет) броя и
намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стамболийски, област Пловдив, ул.”Антим І” № 2, хотелски
комплекс „Тракия”;
· С решение № 1165/26.09.2006 год. дава разрешение на
“УИН БЕТ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.”Хан Крум” № 5, хл.
„Бургас”;
· С решение № 1166/26.09.2006 год. дава разрешение на
“КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за увеличение с 8 (осем) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, пл.”14ти
Март”, кс. „Али Баба”;
· С решение № 1167/26.09.2006 год. дава разрешение на “ЕЛ.
ДЖИ. ЕС.  99” ООД, гр. София, за намаление с 8 (осем) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, община Одесос,
ул. „Людвиг Заменхов” № 4;
· С решение № 1168/26.09.2006 год. дава разрешение на “ЕЛ.
ДЖИ. ЕС.  99” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр.София, ул. „Солунска” № 20;

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 СЕПТЕМВРИ 2006 г.
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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 В ИГРАЛНО КАЗИНО:
· С решение № 1171/26.09.2006 год. утвърждава на
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД  ХОТЕЛ КАЗИНО” ООД, гр. София,
”Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино” с включени правила за
формиране и разпределение на специална премия “ДЖАКПОТ” за
игрално казино с адрес: гр. София, площад „Народно събрание” № 4;
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ФРАНЦИЯ

Сложно е да се прецени приносът на тази страна към хазартната
индустрия. Именно тя е открила за света рулетката. Благодарение на
французите процъфтяват много казина в Германия и, разбира се, в Монако.
Но е парадоксално,че страната с найбогатата хазартна история на ХХ век ,
едва не се лиши сама от собствен хазартен бизнес. Недалновидността, а и
откровената глупост на френските власти, можеха да погубят многовековния
бизнес. Обаче в края на 80те години на ХХ век, благодарение на
съвместните усилия на обединяващия се бизнес и обновяващата се
държава, начело с Жак Ширак, остатъците от някога процъфтяваща
индустрия, бяха спасени.
Първите официални данни за хазартните игри във Франция датират от XIII
век. Изследвания на указите,издавани от монарсите по това време, показват , че с
найголяма популярност се ползвали игрите със зарове, като властите всячески се
опитвали да ги забранят. Забраните ,обаче, не действали и затова в края на XIV
век се появил указ против разпространението на подправени зарове.
В XVI век особена популярност във Франция получават игрите с карти.И в
този случай, властта не останала настрана. Започнали да облагат картите с данък
за разкош, при това данъкът се събирал за всяка колода. Печат, удостоверяващ, че
налогът е платен, се поставял на туза.
Истински разцвет хазартните игри придобиват в началото на XVII века.
Център на хазарта станал кралския дворец и прилежащите му територии, а Луи
XIII лично покровителства игрите. Именно в Париж получава своята огромна
популярност класическата рулетка, наречена впоследствие „френска”.
Постепенно законодателството по отношение на хазартните игри започнало
да се изменя в посока на тяхното ограничаване. Особено строги френските закони
били по отношение на игрите с карти. Живущите в домове, в помещенията на
които се е играло на карти, се лишавали от граждански права и се изгонвали от
града. Законодателно не се признавали дългове от игри с карти, а освен това,
бащите имали право по съдебен ред да изискат парите от тези,от които са ги
загубили децата.им Последващите закони още повече
ожесточили това
положение – печелившият е бил длъжен не само да върне парите, но и да заплати
глоба от 3000 ливри, а също така и да понесе затвор от няколко месеца. През
1791г. Националното събрание на Франция забранило всички хазартни игри,
установявайки строги наказателни мерки, но не за играчите, а за съдържателите
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на вертепи и даже за жители, които не уведомяват властите , че в някои
свърталища се играе на карти.
С идването на власт на Наполеон, ситуацията се изменя. Отначало той
провел акции по „изчистване” на Париж от незаконни игри. Наполеон ,обаче,
прекрасно е разбирал, че да лиши французите от хазарта, е невъзможно. Като
далновиден и прагматичен политик, той решил да вземе игрите под свой жесток
контрол. Именно Наполеон е въвел лицензирането на хазартните дейности,
обложил ги с данъци и по този начин превърнал игрите в легален бизнес.
Вследствие старанията на императора, в Париж останали девет игрални дома,
чиято дейност съответствала на новото законодателство.
Крахът на Наполеон не донесъл полза на хазартния бизнес. Новата власт
веднага се опитала да го забрани, обаче всички опити се проваляли, докато,
накрая, през 1836г. Луи Филип подписал закон, забраняващ игри с пари.
Игралните домове в цяла Франция били затворени. Бизнесът, обаче, не замрял,
тъй като французите „експортирали” качествен хазарт зад граница. Именно,
благодарение на френските предприемачи братя Бланк, които били принудени да
напуснат своята родина,се появили игралните домове в Германия, а след това и в
Монако. Талантливите бизнесмени открили в Монако тази „златна жила”, която и
до сега обезпечава процъфтяването на тази държаваджудже.
В самата Франция игрите също не изчезнали. Въпреки забраните, те се
изхитряли да съществуват. Практически във всички френски курорти можело да
се играе, но само с малки залози и на ограничено количество игри. Именно тогава
, в средата на XIX века, популярност придобила играта „птишво” („кончета”).
Птишво е игра на принципа на рулетката, но с номерирани кончета , които са
закрепени на спиците на колело. Печели този, чието конче в момента на спиране
на въртенето се окаже найблизо до финиша.
В течение на половин век властите били търпими към такива незначителни
прояви на хазарта. Но през 1884г. Националното събрание на Франция приема
поредния закон, касаещ всички хазартни игри и окончателно поставящ игрите
извън закона. Очевидно било, че основната цел на закона била да забранени
игрите именно курортите.
Започнали тежки времена. Игрите позволявали на собствениците на хотели
да просъществуват в извън курортните сезони , а сега доходите им съществено се
съкратили. Почти 20 години те се съдили с властите за правото да провеждат игри
и, накрая през 1907. молбите им били чути. Министърът на вътрешните работи на
Франция , Жорж Клемансо, отговарящ за реализация на забраната, осъзнал
необходимостта от разрешаване на игрите в курортите и инициирал процес за
тяхната легализация. Препоръките на министъра били разгледани от
Националното събрание на Франция и на тяхна основа през 1907г. бил приет
закон, регулиращ организирането и провеждането на хазартни игри. Този закон, с
известни изменения продължава да действува и до ден днешен.В съответствие с
новото законодателство, организирането и провеждането на игри се разрешавало
изключително на териториите на градоветекурорти. Властите възнамерявали „да
изпратят” хазартния бизнес в покрайнините на страната. Те не предполагали, че
неголямото курортно градче Енген, разположено на 15 километра от Париж,ще се
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възползва от предоставеното му от новия закон право и ще създаде казино на своя
територия. Енген много бързо станал популярно място за прекарване на
свободното време от парижани. Парижката преса се нахвърлила върху властта с
обвинения в корупция и в това, че тя, узаконявайки хазарта е способствувала за
развитието на пристрастяването към хазартните игри и във връзка с това с
отвличане на гражданите от нормалния живот.Подчинявайки се на общественото
мнение, Националния съвет на Франция през 1920г. приема поправки към закона,
с които се утвърждава, че казина отсега нататък могат да бъдат откривани само в
градовекурорт, разположени не поблизо от 100 км от Париж. Измененията не
касаели Енген, през 1931г. правото на града да има казино на своя територия
било утвърдено законодателно. Там казиното съществува и в настоящо време и е
едно от найкрупните игрални заведения във Франция.
Освен териториални ограничения, законът постановил особен ред за
лицензиране на хазартните дейности. В процеса на лицензиране една от най
важните роли се отрежда на местните органи на властта, без чието специално
съгласие е било невъзможно да се получи лиценз. Местните органи получават
правото да налагат свои условия на хазартния бизнес.
Освен местните власти, в този процес участвувал още и специално
създадения през 1934г. към Министерството на вътрешните работи на Франция,
орган – Върховна комисия по хазартни игри (La Commission Superieure des Jeux).
Комисията разглеждала делата на искателите на лицензи, проверявала тяхната
финансова състоятелност. Заключението на Комисията и съгласието на местните
власти са главните основания
за издаване на лиценз.Лицензът се издавала от Министерството на вътрешните
работи на Франция.
Законът регламентирал непосредствено и игрите, провеждани в казината.
Първоначално на игралните заведения се разрешавало да предлагат на своите
посетители изключително така наречените playerbanked игри, т.е. игри, в които
клиентите на игралното заведение играят един срещу друг.Само през 1931г.били
разрешени бляк джек и класическа рулетка. Тези изменения,обаче, не се отнасяли
за всички игрални заведения. Например, казиното в Енген предлагало на своите
посетители playerbanked игри до 1981г., и провеждане то на други игри било
забранено дотогава.
Втората световна война прекъснала развитието на хазартния бизнес във
Франция. След войната се очаквало, че хазартните дейности ще продължат да се
развиват в обичайното русло, но желания разцвет не настъпил, освен това,
френските казина не могли да възстановят даже свои довоенни позиции. Главна
причина за регреса се явило консервативното законодателство, което не отчитало
потребностите на новото време. А в следвоенна Европа започва бурно развитие на
хазартния бизнес. Казиното в
Монако предлага на своите посетители
американски разновидности на игрите и игрални автомати. През 60те години се
легализират игралните домове във Великобритания, като либералното
законодателство там способствува за притока на крупни играчи, които порано са
играли във Франция. През 70те години се появят казина в Холандия и Испания.
Игралният бизнес се развива и в Германия. В Италия, точно до френската
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граница, се открива казино, ориентирано не само към италианците, но и към
французите. Френските казина, действуващи в рамките на законодателството на
своята страна, не могат да се конкурират с чуждестранните си съседи. Три от
четирите френски казина, разположени в близост до испанската граница, са
затворени след като се открива казино в СанСебастиян в Испания. Испанското
казино привлича посетители със забранените във Франция игрални автомати и
различни американски игри.
Френските казина, в съответствие със законодателството,
могли да
предложат на своите клиенти само много ограничено количество игри, като при
това, казината предявявали много високи изисквания по отношение на външния
вид на посетителите, а таксата за вход била една от найвисоките в Европа и в
казината се допускали
изключително лица, навършили 21 години.
На развитието на хазартния бизнес пречели не само законодателните
ограничения, но и самите игрални заведения постоянно били въвличани в
различни скандали, провокирайки във властите на негативно отношение към себе
си. Един от найгръмките скандали избухнал в началото на 80те години. Казино
Ruhl в Ница, обявявайки се за „ЛасВегас на Ривиерата”, било уличено във
връзки с организираната престъпност. Разгорелия се скандал довел до затваряне
на това казино и на всички игрални заведения в Ница. Криминализирането на
хазартния бизнес веднага се отразило отрицателно на чуждестранните
инвестиции, чийто размер спаднал многократно.
През 1981г. на власт в страната идват социалисти, които въоръжени с висок
морал, не проявили благоволение към хазартния бизнес. Обаче самият бизнес,
организирайки се в обществена асоциация, започва да действува с невиждана
досега настойчивост. Обяснявайки недвусмислено на властите за финансови
загуби, които се нанасят на бюджета от остарялото законодателство, то през
1984г. хазартния бизнес удържа своята първа победа.От същата година за
служителите в игралните заведения започват да важат стандартите за труд на
европейската общност, които постановяват равни права за мъжете и жените. До
1984г. жените не са имали право да работят като дилъри във френските казина.
Този незначителен успех укрепва хазартното бизнесобщество и го
стимулира за нови действия. През 1986г. на парламентарните избори победа
удържа антисоциалистическата коалиция и министърпредседател става Жак
Ширак. Правителството, съвместно с парламента провежда нова икономическа
политика, в която подобаващо място намира и хазартната индустрия. Новият
парламент , през 1987година, приема съдбоносни за хазартния бизнес във
Франция поправки в хазартното законодателство. Възрастта за посетители в
игралните заведения се намаля до 18 години. Към списъка на разрешените игри са
добавят американска рулетка, пунто банко и най важно, игрални автомати.
Значително се намалят данъчните ставки.От желаещите да поиграят на автомати
или на бул сега не се взема такса за вход в игралното заведение. На 5 януари
1988г. се приема още един закон, който постановява, че игрални заведения могат
да се създават в градове с население повече от 500 000 жители, при това казината
са длъжни да отделят до 40% за поддръжка в такива градове на исторически
паметници, театри, музеи и други подобни.
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На 20 август 1987г. Министерството на вътрешните работи на Франция
издава специални разпоредби, регулиращи използването на игралните автомати.
Бизнесът започва да се преобразява и в него започват да се вливат сериозни
инвестиции, в това число и чуждестранни. Стремителният разцвет бил прекъснат
от парламентарните избори през 1988г., в които отново победа удържали
социалистите. Разбирайки, че вече не могат да спрат развитието на хазартния
бизнес, те се опитали всячески да го възпрепятстват. Използвайки своя
административен ресурс, новите власти веднага усложнили процедурата за
получаване на разрешение за използване на игрални автомати, вследствие на
което , през 1990г., автомати имало само в 16 казина.
С течение на времето всичко се нормализирало  политиците идват и си
отиват , а хазарта е вечен. Сега във Франция има 200 казина.
Държавният орган, осъществяващ контрол върху хазартната индустрия,
досега се явявало Министерството на вътрешните работи на Франция.С
непосредствения контрол се занимава едно от подразделенията на службата за
общо разузнаване (Direction Centrale des Renseignements Generaux).Сътрудници на
това подразделение (наричат ги още gaming police) регулярно инспектират
игралните заведения. Освен контролни функции МВР на Франция осъществява
още и регулиране на дейностите по организиране и провеждане на хазартни игри,
посредством издаване на специални инструкции, разпореждания, предписания и
други подобни.
С въпросите по лицензирането се занимава Върховна комисия по хазартните
игри, също влизаща в структурата на Министерството на вътрешните работи.
Комисията се състои от 15 висши държавни чиновници, а също така и народни
представители – представители на двете камари на френския парламент,
ръководителите на департаменти и общини, както и президента на националната
асоциация на кметовете на градоветекурорти. Имената на
членовете на
Върховната комисията не се публикуват в широката преса, а председателя на
Комисията никога не се изказва публично и не дава никакви интервюта.
Комисията заседава един път месечно и разглежда средно по пет искания.
Комисията взема решение след основно проучване на представените за
разглеждане документи, сред които основни са:
 решението на общинските власти;
 информация, събрана от специалната служба на МВР, в която се разкриват
финансовите планове на искателите;
 произхода на инвестираните капитали;
 състава и квалификацията на предвидения персонал;
 плановете за развитие на комуникации, свързващи игралното заведение и
общината, на чиято територия ще функционира хазартното заведение;
 програми за бъдещи развлекателни и културни мероприятия;
 моралните качества на искателите
и други подобни.
Комисията не извършва предварителни проучвания. Тя взема решение,
ръководейки се от законите, икономическата и морална целесъобразност.На
заседание на Комисията се поканва кмета на общината, който е длъжен да
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обоснове значимостта на проекта за понататъшното развитие на неговия град.
Интересно е, че за кмета няма никакъв резон да представи на преден план само
финансовите изгоди за бюджета, тъй като за представителите на Комисията този
аспект няма първостепенно значение. Поголямо значение се отдава на
задълженията, които ще поеме бъдещия оператор на казино – ежегодна
организация и финансиране на дватри мащабни проекта в областта на културата
и развлеченията. На основание разгледаните документи ,Комисията взема своето
решение, при това, като правило, тя не го мотивира. Решението на Комисията
носи препоръчителен характер, тъй като последната дума принадлежи на
министъра на вътрешните работи  именно той във всеки конкретен случай
определя, кое се счита за главен фактор и взема решение да има или да няма
казино.
В сегашно време е очевидно, че основната цел на Комисията е да
възпрепятства постъпващите молби за създаване на казино, издаване на
разрешение за експлоатация на игрални автомати или увеличението на техния
брой. Тъй като количеството на исканията непрекъснато се увеличава , то срока за
вземане на решение се колебае от шест месеца до една година. За да се подаде
искане за инсталиране в казино на игрални автомати, то казиното трябва да
работи наймалко една година, оперирайки само игрални маси. Отговор от страна
на Комисията в този случай се чака минимум още една година и няма никаква
гаранция, че той ще бъде положителен. Такъв е и срока , за който се разглеждат
исканията за увеличаване броя на игралните автомати или масите в казино.
Особена роля е отредена на общините,на чиято територия се намира (или
ще се намира) игралното заведение. Местните власти, посредством специално
споразумение с представители на хазартния бизнес, определят условията, при
които функционира хазартното заведение – разположението му, работното време,
видовете игри, броя на масите и автоматите и др. За да се сключи такова
споразумение, собствениците на бъдещия игрален дом са длъжни да предоставят
на общинските власти конкретна програма за благоустройство т.е. разкажат, че
освен казино, те имат намерение да построят още и ресторант, хотел и постоянно
да провеждат културноразвлекателни мероприятия. Като знаят сложността за
разглеждане на документите в Комисията по хазартни игри,то местни власти
избират само найдобрите проекти.
Подписаното споразумение се изпраща за проверка в Комисията, утвърждава
се от министъра, след което отново се връща при общинските власти за
окончателно утвърждаване. Местните власти още веднъж предоставят
възможност на кандидатите за лиценз да обмислят всички подробности, след
което да бъдат уведомени. По такъв начин, даже одобрените от министерството
документи все още не гарантират създаване на игрално заведение. Последната
дума остава за местните власти.
Както вече бе казано,дейностите непосредствено касаещи игралното
заведение се определят от законодателството и споразумението с местните власти.
Всички служители на казиното задължително се регистрират в специален
регистър, който се води в Министерството на вътрешните работи.
Достъпът в игралните заведения е забранен за следните категории граждани:
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военнослужещи в униформа;
сътрудници на държавни органи в униформа;
лица,употребили алкохол или наркотични вещества;
лица, провокиращи скандали и нарушаващи обществения ред;
игровия персонал;
лица, които сами са изявили желание де не бъдат допускани в игрално
заведение.
Освен това, Министерството на вътрешните работи има право във всеки момент
да разшири този списък и да „отлъчи” тези или други категории граждани от
игрите.
В началото на 2006г. министърът на вътрешните работи на Франция Никола
Саркози подписа документ, който задължава игралните заведения да
идентифицират всички свои посетители. Основната цел на такава идентификация,
по мнението на министъра е защитата на непълнолетните и маниакалните играчи.
Задължението за идентификационен контрол трябва да влезе в сила през ноември
2006г.
За хазартния бизнес действува особен ред за данъчно облагане. По
отношение на игралните домове се прилага прогресивна система за облагане
– колкото поголеми са доходите, толкова поголяма е и данъчната ставка..
Правилата за разчет на данъчните ставки изглеждат по следния начин  на
компаниите се разрешава да приспаднат 25% от брутния приход, а
останалата сума се облага в зависимости от нейния размер. Размерът на
местния данък зависи от общината и не може да превишава 15% от брутния
доход на хазартното заведение след като са приспаднати 25% от него. Освен
данъците всички казина плащат още и определени фиксирани такси. Така
например, в бюджета на съответната община ежедневно постъпват 12 евро от
всяка първа открита рулетка и 6 евро от следващите рулетки, ако бъдат
открити за игра.
В заключение би трябвало да отбележим, че целия този комплекс от мерки,
предприет от френското правителство за изваждане на хазартния бизнес от
кризата, действително
е донесъл видими и впечатляващи резултати.
Обновяването на френското законодателство не само съхрани „стария” бизнес, но
и способствува за създаването на нови крупни предприятия като „Groupe Lucien
Barriere”,”«Accor Casinos”, които вече не са ограничени в границите на Франция,
но, подобно на великите братя Бланк, изнасят качествен хазарт в други страни.

♠ Евросъюзът против държавния хазартен монопол във Франция
Направеното неотдавна изявление във Франция за рязко увеличение на
глобите за реклама на на нелегални хазартни услуги на територията на страната,
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т.е услуги извън действието на държавния хазартен монопол веднага е
предизвикало възражение от Европейската комисия. Работата за законността на
ограниченията на хазартните оператори от страна на френските власти
Евросъюзът ще разгледа през следващите месеци. Министърът на финансите във
Франция официално е заявил за плановете за увеличение на глобите за рекламата
на хазартните игри от 4 500 до петкратен размер на инвестицията за реклама.
Министърът е добавил, че тези мерки не са „френска приумица”, а са резултат на
практиката и в други страни от Евросъюза. В отговор на това Европейската
комисия е обещала да възбуди допълнителни дела против страните преследващи
чуждестранните хазартни оператори. Хазартните средства за масова информация
отбелязват, че Европейската комисия сериозно се е насочила срещу европейския
монополизъм в сферата на хазартаи в бъдеще ще отстоява правото на свободата за
предоставяне на хазартните услуги.

♥

Конгресът на САЩ на борба с хазарта по Интернет

В началото на месец октомври 2006г. Конгресът на САЩ одобри
законопроект “За забраната от използване на кредитни карти, чекове и системи от
електронен превод на плащане на хазартни игри по Интернет”, забраняващ на
банките и операторите на кредитни карти да извършват разплащания, имащи
отношение към хазартните игри в мрежата на Интернет от САЩ в други държави.
Очаква се в течение на две седмици закона да бъде подписан от президанта на
САЩ –Джордж Буш и ще влезе в сила.
Новината за приемането на този закон е предизвикала истинска паника на
Лондонската борса – акциите на найголемите хазартни компании,
осъществяващи приемане на залозите в мрежата на Интернет рязко са паднали.
Хазартните компании, регистрирани на територията на Обединеното кралство
“888 Holdings PLC”, “Partygaming”, “Sportingbet” и др. получават своите основни
доходи от залозите, направени в САЩ.
Влизането в сила на закона ще нанесе такъв съкрушителен удар на
регистрираните във Великобритания хазартни фирми, какъвто американските
чиновници не са успели да нанесат даже с репресиите на отделни чуждестранни
фирми, разположени на територията на САЩ ( включително и арести на
ръководители на интернеттотализаторите “Sportingbet” и “Betonsports”).
След подписване на закона от Джордж Буш всички видове залози в
интернетказината и тотализатори, базирани извън границите на САЩ ще се
разглеждат като “противозаконна дейност”.

♦

Италия легализира и регулира интернет казината

Правителството на Италия прокарва законопроект, касаещ хазартната
индустрия, така че към 1ви януари 2007 г да се легализират хазартните игри по
Интернет. Новият закон също така ще проясни ситуацията с тотализаторите и
бингозалите.
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Миналата зима правителството на Италия се е опитало да забрани
използването на големи хазартни сайтове, но няколко дни след това според някои
информационни източници се е опитало да установи “правилигировени”
отношения с едно от найголемите Интернетказина. Планът за легализация на
хазартните игри по Интернет на италианците отразява подобния план на
Британското правителство с отчитане на италианското законодателство и
правилата за регистрация на бизнеса на дадена територия. Найважното
положение е следното: ако фирмата има взаимоотношения с италиански клиенти,
то нейните данъчни отчисления възлизат на 3% годишен данък от всеки вид игра.
Подобна политика провеждат повечето страни в света, доколкото британският
модел за легализация на Интернет  залаганията се е доказал като много устойчив.
Новото хазартно законодателство на Италия предполага, че легализацията на
индустрията на хазартните Интернет игри ще заеме своя дял на този пазар.

♣

Холандското правителство настоява за държавен монопол над
хазарта

В писмо от м. август 2006г. до Европейската комисия холандското
правителство отново настоява, че холандският закон за хазарта не нарушава
европейските правила. Министърът на правосъдието Пиет Хейн Донер е
информирал парламента на страната за изпратеното писмо, посочвайки, че
отправената към холандското правителство критика за монопола над хазарта от
страна на комисаря по въпросите на вътрешния пазар Чарли Макгрийви е
неоснователна. Монополът на държавата над хазарта не противоречи на
принципите на Европейския съюз за свобода на движението на хора, услуги и
капитали. Според Донер монополът е справедлив, тъй като холандските власти по
този начин се опитват да предпазят от пристрастеност към хазартните игри и да
предотвратяват прането на пари.

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта
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Заседания на Държавната комисия по хазарта
през месец Октомври 2006 г.
1. На 04. 10. 2006 г. в град София на бул. „Мария Луиза” №22 в
сградата на Държавната комисия по хазарта в заседателната зала от
10.00 часа, ще се проведе редовно заседание на Държавната комисия.
2. На 12. 10. 2006 г. в град София на бул. „Мария Луиза” №22 в
сградата на Държавната комисия по хазарта в заседателната зала от 8.30
часа, ще се проведе редовно заседание на Държавната комисия.

3. На 25. 10. 2006 г. в град София на бул. „Мария Луиза” №22 в
сградата на Държавната комисия по хазарта в заседателната зала от
10.00 часа, ще се проведе редовно заседание на Държавната комисия.

