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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2007 ГОД.

І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 01/05.01.2007 год. дава разрешение на
“КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Перник, кв. “Изток”, ул. “Благой Гебрев” № 38, с 21 (двадесет и
един) броя игрални автомата, с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
· С решение № 48/12.01.2007 год. дава разрешение на
“ФЕЙС” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, ул. “Трети март” № 29, с 10 (десет) броя игрални
автомата, с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 49/12.01.2007 год. дава разрешение на
“БРИЗ Л” 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 Витоша, местност “ПавловоБъкстон” бул.
“Александър Пушкин” № 2, с 15 (петнадесет) броя игрални автомата, с
20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 50/12.01.2007 год. дава разрешение на
“КРИСИ” ЕООД, гр. Сливен, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Сливен, ул. “Николай Петрини” № 1, с 15 (петнадесет) броя игрални
автомата, с 22 (двадесет и два) броя игрални мета;
· С решение № 51/12.01.2007 год. дава 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, ж.к. “Младост І”, ул. “Андрей Сахаров” № 14, с 46
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(четирдесет и шест) броя игрални автомата, с 53 (петдесет и три ) броя
игрални места;
· С решение № 52/12.01.2007 год. дава разрешение на
“ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. “Патриарх Евтимий” № 13, с 54 (петдесет и четири)
броя игрални автомата, с 61 (шестдесет и един) броя игрални места;
· С решение № 53/12.01.2007 год. дава разрешение на
“ВАЛСТАР” ЕООД, гр. Трявна, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, бул. “Сюрен” кв. 5, УПИ ІІІ с 10 (десет) броя игрални
автомата, с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 54/12.01.2007 год. дава разрешение на
“ПИТ 2000” ООД, гр. София за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, район “Красно село”, ул. “Хайдушка гора” № 54, с 15
(петнадесет) броя игрални автомата, с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 84/18.01.2007 год. дава разрешение на
“КАМИТО” ЕООД, гр. Варна за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Варна, “Македония”, № 86, с 21 (двадесет и един) броя игрални
автомата, с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
· С решение № 108/30.01.2007 год. дава разрешение на
ЕТ “СИЕЛЕЛИТЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул.“Цар Петър”, № 15, с 13 (тринадесет) броя
игрални автомата, с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 109/30.01.2007 год. дава разрешение на
“СТАР ГЕЙМС” ООД, гр. Варна за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Варна, бул. “Съборна” № 36, с 24 (двадесет и четири) броя игрални
автомата, с 24 (двадесет и четири) броя игрални места;
· С решение № 110/30.01.2007 год. дава разрешение на
“Е.Г.ОРЛАНДО” 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. “Христо Станишев” № 2, с 15 (петнадесет) броя игрални
автомата, с 22 (двадесет и два) броя игрални места;
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ІІ. СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ.
· С решение № 106/30.01.2007 год. дава разрешение на
“ДЕЛТА КОИН” ЕООД, гр. София за сервиз и поддръжка на игрални
съоръжения за хазартна дейност за срок от 5 (пет) години;

ІІІ. ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ.
· С решение № 107/30.01.2007 год. дава разрешение на
“ДЕЛТА КОИН” ЕООД, гр. София внос и разпространение на игрални
съоръжения за хазартна дейност за срок от 5 (пет) години;

СПРАВКА
ЗА
ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЕЧЕ
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2007 ГОД.
· С решение № 112/31.01.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на
“БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София за сервиз и поддръжка на игрални
съоръжения за хазартни игри за срок от 5 (пет) години в обект с адрес:
гр. София, рн “Надежда”, ул. “Република“ № 67;
· С решение № 113/31.01.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на
“БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София за внос и разпространение на
игрални съоръжения за хазартни игри за срок от 5 (пет) години;
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· С решение № 114/31.01.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на
“БАЛКАНФОН” ЕООД, гр. София за производство и разпространение
на игрални съоръжения за хазартни игри за срок от 5 (пет) години в
обект с адрес: гр. София, рн “Надежда”, ул. “Република“ № 67;

СПРАВКА
ЗА
ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2007 ГОД.

I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
С решение № 155/31.01.2007 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ВТОРИ – 2007 г. на
периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП “ДЪРЖАВНАТА
ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;

ІІ. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
· С решение № 17/05.01.2007 год. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” ООД, гр. София, за
промени в обектите, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за
играта със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1”
· С решение № 18/05.01.2007 год. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” ООД, гр. София, за
промени на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за тото играта „ТОТО 2”;
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· С решение № 19/05.01.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
пунктовете за залагания за лото играта „ЕВРОШАНС”;
· С решение № 101/18.01.2007 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 № 158/31.01.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
пунктовете за залагания и изплащане на печалби за лото играта
„ЕВРОШАНС”;
ІV. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
· С решение № 55/12.01.2007 год. дава разрешение на
“ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” АД, гр. Варна, за увеличение с 36 (тридесет
и шест) броя игрални съоръжения с 40 (четирдесет) броя игрални места,
разположени в игрална зала с адрес: к.к. Боровец, общ. Самоков, хл
„Рила”;
· С решение № 115/31.01.2007 год. дава разрешение на “ЕВРО
КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрална
маса в игрално казино с адрес: гр.София, , бул. „ Черни връх” №31, в
сградата на „Хемусхотелс” АД;
· С решение № 116/31.01.2007 год. дава разрешение на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр.Пловдив, за подмяна на 4 (четири) броя и
увеличение с 4 ( четири) броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” №2, хл „Тримонциум
Принцес”;
· С решение № 117/31.01.2007 год. дава разрешение на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр.Пловдив, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните маси в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан
Райчо” №2, хл „Тримонциум Принцес”;
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· С решение № 118/31.01.2007 год. дава разрешение на
„АЛАДЖИО” ЕАД, гр.Варна, за намаление на 2 (два) броя на
игралните маси и 29 (двадесет и девет) броя игрални автомати в игрално
казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Астера”;

V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
С решение № 03/05.01.2007 год. дава разрешение на “РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, гр. Самоков за подмяна на 3 (три броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Галата, община Тетевен, област
Ловеч, ул.”Христо Ботев“ №72;
· С решение № 04/05.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. сОФИЯ, за подмяна на 8 (осем)
броя и намаление с 6 (шест) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. “Акад. Стефан Младенов”, бл. 9;
· С решение № 05/05.01.2007 год. дава разрешение на
“ЛОТОС  93” ООД, гр. София, за увеличаване с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, бул.
“Цар Симеон”, №20;
· С решение № 06/05.01.2007 год. дава разрешение на “АБ и
МД” ЕООД, гр. Първомай, за увеличаване с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. “Граф
Игнатиев”, №252;
· С решение № 07/05.01.2007 год. дава разрешение на “БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за увеличаване с 8 (осем) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Витоша”,
№ С решение № 05/05.01.2007 год. дава разрешение на “ЛОТОС  93”
ООД, гр. София, за увеличаване с 3 (три) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, бул. “Цар Симеон”, №20;
· С решение № 08/05.01.2007 год. дава разрешение на “ПИТ
2000” ООД, гр. София, за подмяна с 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София ул. “Гурко”, №62;
· С решение № 09/05.01.2007 год. дава разрешение на “ПИТ
2000” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, пешеходен подлез
„Галерия” кръстовище: бул. „България”, бул. „Челни връх”, ул.
“Фритьоф Нансен”;
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· С решение № 10/05.01.2007 год. дава разрешение на
“БОЛЕРО” ООД, гр. София, за подмяна с 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав
Варненчик”, ул. “Цанко Церковски”, №5;
· С решение № 11/05.01.2007 год. дава разрешение на
“ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за подмяна с 4 (четири) броя игрални
автомати и увеличение с 2 (два) броя на игралните места в игрална зала с
адрес: гр. Враца, ул. “Васил Кънчев”, №76;
· С решение № 12/05.01.2007 год. дава разрешение на “ГАРД 
С” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя и увеличение с 3 (три)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София бул.
“Ломско шосе”, №78;
· С решение № 13/05.01.2007 год. дава разрешение на
“НАВИ”ЕООД, гр. София, за подмяна с 4 (четири) броя и увеличение с
4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.Пловдив, ул. “Райко Даскалов”, №8А;
· С решение № 14/05.01.2007 год. дава разрешение на
“ЖОКЕР 1999” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
съоръжения с 13 (тринадесет) броя игрални места за игрална зала с адрес:
гр. Ямбол, ул. “Г. С. Раковски”, №5;
· С решение № 15/05.01.2007 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 № 16/05.01.2007 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Витоша”,
№41;
· С решение № 56/12.01.2007 год. дава разрешение на
“КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Македония”,
№24;
· С решение № 57/12.01.2007 год. дава разрешение на “УДИ
ГРУП” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, пл. “Васил Левски”, №52;
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· С решение № 58/12.01.2007 год. дава разрешение на “ТИЙ
ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”,
№53;
· С решение № 59/12.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ЗЕФИР 91ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ”, гр. София, за увеличение с 4
(четири) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. “Тодор Каблешков”, №13;
· С решение № 60/12.01.2007 год. дава разрешение на
“ВАЛМАР – ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ” ЕООД, гр. Раднево, за
увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Раднево, област Стара Загора ул. “Димитър Благоев”, №7
Б;
· С решение № 61/12.01.2007 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 № 62/12.01.2007 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 № 63/12.01.2007 год. дава разрешение на “МБА –
ОДИЧ ИНТЕРНЕШАНАЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Ломско
шосе”, №144;
· С решение № 64/12.01.2007 год. дава разрешение на
“ПАУТАЛИЯ ИНС” ЕООД, гр. Кюстендил, за подмяна на 21 (двадесет
и един) броя и увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Витоша”, №63;
· С решение № 65/12.01.2007 год. дава разрешение на “ФОКС
1” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, кс „Братя Миладинови”,бл. 38
/партер/;
· С решение № 66/12.01.2007 год. дава разрешение на “ФОКС
1” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, бул. „България”
№2;
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· С решение № 67/12.01.2007 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.Банско, хотелски комплекс
„Стражите”;
· С решение № 68/12.01.2007 год. дава разрешение на “Г И
КО” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48;
· С решение № 69/12.01.2007 год. дава разрешение на
“КИНТЕХС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат с шест (шест) броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 3638;
· С решение № 70/12.01.2007 год. дава разрешение на “ЕЛ.
ДЖИ. ЕС. – 99" ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя и
намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.Русе, ул. „Христо Г. Данов”№5;
С решение № 71/12.01.2007 год. дава разрешение на
“ДЖАМАЙКА" ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 11 (единадесет) броя
игрални автомати, увеличение със 7 (седем) броя игрални места и
Утвърждаване на промени в „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за
игрална зала с адрес: гр.Пловдив, кв. „Капана”, ул. „Евлоги
Георгиев”№3;
· С решение № 72/12.01.2007 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София, за подмяна на 19
(деветнадесет) броя игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.Русе,
ул. „Петко Д. Петков”№7;
· С решение № 73/12.01.2007 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП" ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.София, бул. „Кн. Мария
Луиза”№35;
· С решение № 74/12.01.2007 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3" ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Севлиево, ул. „Стефан
Пешев”№45;
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· С решение № 75/12.01.2007 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3" ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Севлиево, ул. „ Др. Иван
Филипов”№3;
· С решение № 76/12.01.2007 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3" ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игралн автомат
в игрална зала с адрес: гр.Бургас, ж.к. „Меден рудник” срещу бл. 415;
· С решение № 77/12.01.2007 год. дава разрешение на
“БАРГЕЙМ" АД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой игрално
съоражение с 6 (шест) броя игрални места на игралните автомати за
игрална зала с адрес: гр.София, ул. „ Княз Борис І”№130;
· С решение № 78/12.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“МАДЛЕНА ДОКУЗАНОВА  777", гр. Варна, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Варна, ъгъла
на ул. „ Дебър”№2 и ул. „Охрид” № 2 и 4;
· С решение № 79/12.01.2007 год. дава разрешение на “РЕКС
ГРУП" ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр.София, ул. „ Георг Вашингтон”№13, „МЕГА
КЛУБ;
· С решение № 85/18.01.2007 год. дава разрешение на “КОРА"
ЕООД, гр. Хасково, за увеличение с 1 (един) брой игрално съоръжение с
8 (осем) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.Свиленград, пл.
„14ти Март”, комплекс „Али Баба”;
· С решение № 86/18.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ", гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя и увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр.София, бул. „ Мадрид”№4;
· С решение № 87/18.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ", гр. София, за подмяна на 6 (шест)
броя и увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр.София, бул. „ Цариградско шосе”№12, бл.10;
· С решение № 88/18.01.2007 год. дава разрешение на
“М.М.Г." ООД, гр. Враца, за увеличение с 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Свищов, ул. „ Цар
Освободител”№134;
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· С решение № 89/18.01.2007 год. дава разрешение на
“БАРГЕЙМ" АД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес:гр.София,бул.„Тодор Александров”
№14, АХК „Анел”;
· С решение № 90/18.01.2007 год. дава разрешение на “ЛАЙТ
ИН ГЕЙМ" ООД, гр. Пловдив, за увеличение с 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Пловдив, ул.„Вратцата” №1;
· С решение № 91/18.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“Г.А.К – ГЕОРГИ ИВАНОВ", гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Чепеларе, обл.
Смолян, ул.”Васил Дечев”№11;
· С решение № 92/18.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“Г.А.К – ГЕОРГИ ИВАНОВ", гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Калояново, обл.
Пловдив, ул.”Васил Левски”№10;
· С решение № 93/18.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“МАКАО – ГЕОРГИ ДИМОВ", гр. Пловдив, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.”Димитър
Талев”№59;
· С решение № 94/18.01.2007 год. дава разрешение на
“РОЯЛ КОНТИНЕНТАЛ" ООД, гр. Русе, за подмяна на 5 (пет) 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. Русе,
ул.”Александровска”№73;
· С решение № 95/18.01.2007 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София, за подмяна на 16 (шестнадесет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Плевен, ул.„Васил
Левски” №17;
· С решение № 96/18.01.2007 год. дава разрешение на СД
“КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ", гр. Сандански, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Сандански, хотел „
Интерхотел Сандански” – паркова зона;
· С решение № 97/18.01.2007 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН" АД, гр. София, за намаление с 4
(четири) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.Шумен,ул. „П.Волов” №3;
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· С решение № 98/18.01.2007 год. дава разрешение на
ЕТ“ВЕЛЕН53ВЛАДИМИР ЕВТИМОВ", гр. София, за подмяна на 5
(пет) 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. Раднево, ул.”Георги Димитров”№7;
· С решение № 99/18.01.2007 год. дава разрешение на “БИ АЙ
ДЖИ  ГРУП" ООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Свиленград,
пл.”Свилена”, хотел „Свилена”;
· С решение № 100/18.01.2007 год. дава разрешение на
“ШАНС 07" ЕООД, гр. Поморие, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Несебър, общ.”Несебър”,
област Бургас, ул. „Струма” №23;
· С решение № 119/31.01.2007 год. дава разрешение на
„ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр.София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Красно село,
бул. „Гоце Делчев” №6;
· С решение № 120/31.01.2007 год. дава разрешение на
„ГЕЙМЪР2001” ЕООД, гр.София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска” №13;
· С решение № 121/31.01.2007 год. дава разрешение на
„ЖОКЕР  1999” ООД, гр.Сливен, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал
Карцов” №38;
· С решение № 122/31.01.2007 год. дава разрешение на
„НАВИ” ЕООД, гр.София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост4” до бл.416, Битов
комбинат – секция №2.
· С решение № 123/31.01.2007 год. дава разрешение на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр.София, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Ибър”
№29;
· С решение № 124/31.01.2007 год. дава разрешение на
„ФЕНИКС2004” ЕООД, гр.Сливен, за увеличение с 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, кв.
„Загоре”до бл. №1;
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· С решение № 125/31.01.2007 год. дава разрешение на
„ТЕМАКС КЛУБ” ЕООД, гр.София, за подмяна на 10 (десет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.„Хан Крум”№4;
· С решение № 126/31.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр.Пловдив, за увеличение с 3 (три)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски,
ул.„Петър Богдан”№60;
· С решение № 127/31.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр.Пловдив, за увеличение с 3 (три)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к.
„Тракия”, бул.„Освобождение”, кафе „Арас”;
· С решение № 128/31.01.2007 год. дава разрешение на „БРИЗ
М” ЕООД, гр.София, за подмяна и намалениес един с 1 (един) брой
игрално съоръжение с 6 (шест) броя игрални места и Утвърждаване на
промени в „Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане хазартни игри с игрални автомати” за игрална зала с адрес:
гр. София, ъгъла на ул. „Цар Симеон”, ул.„Хисаря”;
· С решение № 129/31.01.2007 год. дава разрешение на „БРИЗ
М” ЕООД, гр.София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати,
увеличение с 23 (двадесет и три) броя игрални съоръжения с 30
(тридесет) броя игрални места и Утвърждаване на промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане хазартни игри с игрални автомати” за игрална зала с адрес:
гр. София, район Студентски град, ул.” Иван Странски” до бл. 58;
· С решение № 130/31.01.2007 год. дава разрешение на „БРИЗ
М” ЕООД, гр.София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати,
увеличение с 12 (дванадесет) броя игрални съоръжения със 17
(седемнадесет) броя игрални места и Утвърждаване на промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане хазартни игри с игрални автомати” за игрална зала с адрес:
гр. Перник, кв. „Изток”, ул.”Юрий Гагарин” №. 33;
· С решение № 131/31.01.2007 год. дава разрешение на
„КОРА” ЕООД, гр.Хасково, за подмяна на 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул.„Димитър
Благоев” №9;
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· С решение № 132/31.01.2007 год. дава разрешение на
„КОРА” ЕООД, гр.Хасково, за подмяна на 6 (шест) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул.„Цар Борис І”
№8;
· С решение № 133/31.01.2007 год. дава разрешение на „ТИЙ
ДЖИ” ЕООД, гр.Пловдив, за увеличение с 6 (шест) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.„Иван Вазов” №96;
· С решение № 134/31.01.2007 год. дава разрешение на „ТИЙ
ДЖИ” ЕООД, гр.Пловдив, за увеличение с 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.„Княз Александър І”
№42;
· С решение № 135/31.01.2007 год. дава разрешение на „ЛАЙТ
ИН ГЕЙМ” ООД, гр.Пловдив, за увеличение с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, ул.„Христо
Шишманов”автогара;
· С решение № 136/31.01.2007 год. дава разрешение на „ЛАЙТ
ИН ГЕЙМ” ООД, гр.Пловдив, за увеличение с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул.„Христо
Ботев” №8789;
· С решение № 137/31.01.2007 год. дава разрешение на
„ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ООД, гр.Пловдив, за увеличение с 3 (три)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай,
ул.„Орфей” №12;
· С решение № 138/31.01.2007 год. дава разрешение на „БРИЗ
Л” ЕООД, гр.София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати и
Утвърждаване на промени в „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане хазартни игри с игрални автомати” за
игрална зала с адрес: гр. София, район „Студентски град”, ул.
„Академик Борис Стефанов” №1, магазин №17;
· С решение № 139/31.01.2007 год. дава разрешение на „БРИЗ
Л” ЕООД, гр.София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район Витоша, местност Павлово
Бъкстон”, бул."Александър Пушкин” №2;
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· С решение № 140/31.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„РАДЕЛАРАДИОН КАЦАРОВ”, гр.София, за подмяна на 4 (четири)
броя и увеличение с 1 (един) брой на игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Момчилград, ул.” Гюмюрджинска” №46;

· С решение № 141/31.01.2007 год. дава разрешение на „ДВД”
ЕООД, гр.Пловдив, за намаление с 5 (пет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Полковник Бонев” №10;
· С решение № 142/31.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„КОЗИРОГ – С – ЯСЕН СТАНЧЕВ”, гр.Раковски, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хисар, област
Пловдив ул. „Балкан” №4;
· С решение № 143/31.01.2007 год. дава разрешение на
„КУИНС ТРЕЙД” ЕООД, гр.София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати и Утвърждаване на промени в „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане хазартни игри с
игрални автомати” за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница”
№168;
· С решение № 144/31.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„СИЕЛЕЛИТЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Камено, ул. „Неделчо
Камбов” №1;
· С решение № 145/31.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ГИНТЕКСГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул.
„Пазарна” №1;
· С решение № 146/31.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област
Шумен, ул. „Оборище” №1А;
· С решение № 147/31.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 4 (четири)
броя и увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек” №15;
· С решение № 148/31.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 9 (девет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Княз
Александър Батемберг” №2;
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· С решение № 149/31.01.2007 год. дава разрешение на
„РЕАНТ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Колев” №50;

· С решение № 150/31.01.2007 год. дава разрешение на
„КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник, за подмяна на 21 (двадесет и
един) и увеличение с 5 (пет) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Перник, кв. „Изток” ул. „Благой Гебрев” №38;
· С решение № 151/31.01.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„СИЛВИ СЕРБЕЗОВМЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Шести Септември” №90;
· С решение № 152/31.01.2007 год. дава разрешение на СД
„КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, ул. „Плиска”
№6;
· С решение № 153/31.01.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Илинден” №11;
· С решение № 154/31.01.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Асен Халачев” №21;
· С решение № 156/31.01.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица ” №11;
· С решение № 157/31.01.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Левски, ул. „Георги Парцалев”
№2;

VІ. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

23

· С решение № 44/05.01.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ГТ –
ГЕЙМИНТ ТЕХНОЛОДЖИС” ООД, гр. Враца в издадено
разрешение за производство и разпространение на игрални съоръжения
за хазартни игри – премества адреса на управление на дружеството на пл.
„Христо Ботев” 2, ет.3;
· С решение № 45/05.01.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “БИ АЙ ДЖИІГРУП” ООД, гр. София по
издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати  заличава се като управител Желязко Желязков, и вписва като
управител Петър Филипов Георгиев и дружеството продължава
дейността си като – „БИ АЙ ДЖИГРУП” ООД ;
· С решение № 80/12.01.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “БИНГО ФСО” ООД, гр. София по издадено
разрешение за организиране на числова лотарийна игра „Бинго” – вписва
решение на Общото събрание за промени в Дружествения договор;
Заличава като управител Камен Тодоров Червеняков; Дружеството ще се
представлява и управлява от Иван Ненков Ненков; Вписва промяна на
наименованието на един от съдружниците от „Б.Е.ООД на „Група Елит”
ООД.
· С решение № 81/05.01.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков по
издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати. прехвърляне на 250 дяла от Радка Данаилова Москова на
Любомир Петров Петков; приемане на Любомир Петров Петков за
съдружник, нов дружествен договор; нова фирма на дружеството „Радка
Москова” ООД, преместване на седалището на дружеството в гр.
Самоков на ул. „Проф. Васил Захариев” №1, изменен дружествен
договор;

VІІ. ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
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· С решение № 83/12.01.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 1511/15.12.2006 г. за издаване на
разрешение на “ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Варна за намаление с 2
(два) броя игрални маси и 8 (осем) броя игрални автомата по издадено
разрешение №1146/29.09.2006 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрално казино с адрес: к.к Слънчев бряг, община
Несебър, област Бургас, хотел „Хризантема”;

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА
ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2007 Г.

· С решение № 02/05.01.2007 год. отказва да даде разрешение на
“КАМИТО” ЕООД, гр. Варна, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр.Варна, ул. “Български орел ” №6;
· С решение № 20/05.01.2007 год. отказва да утвърди на
“ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София,
представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино” с
включени правила за формиране и разпределение на допълнителни
премии в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен”
№ 8, хотел „Родина”;
· С решение № 104/30.01.2007 год. отказва да даде разрешение
на “ДИЛОТ” ЕАД, гр. София, за организиране на лото играта “Златен
шанс 5 от 55 ”за срок от 5 (пет) години;
· С решение № 105/30.01.2007 год. отказва да даде разрешение
на “ДИЛОТ” ЕАД, гр. София, за организиране на лото играта “Шанс за
милиони 5 от 50 ”за срок от 5 (пет) години;
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· С решение № 111/30.01.2007 год. отказва да даде разрешение
на “АРИСТОКРАТ” ООД, гр. Сливен, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Нова Загора, бул. “Васил Левски” № 34;

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА
ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2007 Г.

І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
· С решение № 46/05.01.2007 год. се прекратява действието на
разрешение № 844/06.07.2006 г. за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к „Св. Св. Константин и Елена”
„Гранд хотел Варна” издадено на „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” АД, преди
изтичане на срока му;

ІІ.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

· С решение № 47/05.01.2007 год. се прекратява действието на
разрешение № 613/16.05.2006 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” №38, издадено
на ЕТ „ВЕЛЕН53ВЛАДИМИР ЕФТИМОВ”, преди изтичане на срока
му;
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· С решение № 82/05.01.2007 год. се отнема окончателно
разрешението на ЕТ „ДЖОРДАНО – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” издадено
с решение №75/27.01.2006 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати с адрес: гр. Хасково, ул. „Ястреб” №6;
· С решение № 103/18.01.2007 год. се прекратява действието на
разрешение № 855/10.07.2006 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул.
„Никола Габровски” №1 издадено на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София
преди изтичане на срока му;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2007 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:
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І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
· С решение № 159/31.01.2007 год. утвърждава на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум Принцес”;
· С решение № 160/31.01.2007 год. утвърждава на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” и „Образци за счетоводна отчетност при
провеждане на хазартни игри в игрално казино” в игрално казино с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел „Тримонциум
Принцес”;
ІI. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
· С решение № 21/05.01.2007 год. утвърждава на “МЕРИКАН
2000” ЕООД, гр. Русе, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия “ДЖАКПОТ” за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
“Воден” № 2а;
· С решение № 22/05.01.2007 год. утвърждава на “АНЕЛ 98”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за играта „Златна пирамида” в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики” №100;
· С решение № 23/05.01.2007 год. утвърждава на “АНЕЛ 98”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за играта „Златна пирамида” в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №102;
· С решение № 24/05.01.2007 год. утвърждава на “АНЕЛ 98”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за играта „Златна пирамида” в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” №3133;
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· С решение № 25/05.01.2007 год. утвърждава на “АНЕЛ 98”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за играта „Златна пирамида” в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Кузман Шапкарев” №9;
· С решение № 26/05.01.2007 год. утвърждава на “ЕКЗА ГРУП”
ООД, гр. Варна, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с представените променипредметна награда „ЛЕК
АВТОМОВИЛ” за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах” №4;
· С решение № 27/05.01.2007 год. утвърждава на “БАРГЕЙМ”
АД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за играта „Златна пирамида” в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Княз Борис І” №130;
· С решение № 28/05.01.2007 год. утвърждава на “БАРГЕЙМ”
АД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за играта „Златна пирамида” в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 14, АХК
„Анел”;
· С решение № 29/05.01.2007 год. утвърждава на “ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за играта „Златна
пирамида” в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” №
12.
· С решение № 30/05.01.2007 год. утвърждава на “ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за играта „Златна
пирамида” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Ибър” № 29.
· С решение № 31/05.01.2007 год. утвърждава на “ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за играта „Златна
пирамида” в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал
Гурко” № 68.
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· С решение № 32/05.01.2007 год. утвърждава на “ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за играта „Златна
пирамида” в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „П.Волов” № 3.
· С решение № 33/05.01.2007 год. утвърждава на “ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за играта „Златна
пирамида” в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д.Петков” № 7.
· С решение № 34/05.01.2007 год. утвърждава на “ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за играта „Златна
пирамида” в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Освобождение” № 2.
· С решение № 35/05.01.2007 год. утвърждава на “ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за играта „Златна
пирамида” в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Верила” № 1, ъгъла с
бул. „Витоша” №84;
· С решение № 37/05.01.2007 год. утвърждава на “ДВД ” ЕООД,
гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени правила за играта „Златна пирамида” в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Полковник Бонев” № 10;
· С решение № 38/05.01.2007 год. утвърждава на “ММ и В ”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за играта „Златна пирамида” в игрална
зала с адрес: гр. София, район Възраждане, ул. „Царибродска” № 73;
· С решение № 39/05.01.2007 год. утвърждава на “ММ и В ”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за играта „Златна пирамида” в игрална
зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”;
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· С решение № 40/05.01.2007 год. утвърждава на ЕТ “ДЕНИ 
ДЕНКА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за играта „Златна
пирамида” в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стефан
Стамболов” № 42;
· С решение № 41/05.01.2007 год. утвърждава на “ФОРТУНА ”
ЕООД, гр. Бургас, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за играта „Златна пирамида” в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 22;
· С решение № 42/05.01.2007 год. утвърждава на ЕТ “ДИКРА –
ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за играта „Златна
пирамида” в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” №
113;
· С решение № 43/05.01.2007 год. утвърждава на “ЕТИРА”
ООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за играта „Златна пирамида” в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” бл. 46, партер;
· С решение № 102/18.01.2007 год. утвърждава на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, представените промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия и
правила за формиране на специална премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №35;
С решение № 161/05.01.2007 год. утвърждава на “ММ и В ”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за играта „Златна пирамида” в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Поп Груйо” № 73;
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СПИСЪК – ДОПЪЛНЕНИЕ

на утвърдените от Държавната комисия по хазарта и одобрени
от Българския институт по метрология типове игрални автомати
и други игрални съоръжения
КЪМ 12 ЯНУАРИ 2007 г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
1.

2.

3.

Удосто
верение
№
ИА 959

ИА 960

ИА 961

Наименование

Тип / версия

Вид

MULTI
GAMINATOR
“42”

FV680F730N,
вер. Gaminator
4

видеорийл

MULTI
GAMINATOR
“42”

FV680F730N,
вер. Gaminator
10

видеорийл

MULTI
GAMINATOR
“42”

FV680F730N,
вер. Gaminator
8

видеорийл

4.

ИА 973

12th Kingdom

5.

ИА 974

ATRONIC

Cristal Lake

видеорийл
(Flash)
видеорийл

6.

ИА 975

ATRONIC

Jokers High

видеорийл

7.

ИА 976

ATRONIC

Cristal Lake

видеорийл

8.

ИА 977

MULTI
GAMINATOR
“42”

FV623CF,
вер. Gaminator
10

видеорийл

9.

ИА 978

MULTI
GAMINATOR
“42”

FV623CF,
вер. Gaminator
8

видеорийл

10.

ИА 979

ATRONIC

Ella’s Slipper

видеорийл

11.

ИА 980

ATRONIC

3 Monkeys

видеорийл

Производител/
вносител/номер на
разрешение
Austrian gaming
Industries, внос.
“Плежър кампъни”
АД№108/16.04.03г.
Austrian gaming
Industries, внос.
“Плежър кампъни”
АД№108/16.04.03г.
Austrian gaming
Industries, внос.
“Плежър кампъни”
АД№108/16.04.03г.
“ГИБ” ЕООД 
№128/22.03.04
Atronic International
GmbH, вносител
“Балканфон” ЕООД –
№ 072 / 26.04.02
Atronic International
GmbH, вносител
“Балканфон” ЕООД –
№ 072 / 26.04.02
Atronic International
GmbH, вносител
“Балканфон” ЕООД –
№ 072 / 26.04.02
Austrian gaming
Industries, внос.
“Плежър кампъни”
АД№108/16.04.03г.
Austrian gaming
Industries, внос.
“Плежър кампъни”
АД№108/16.04.03г.
Atronic International
GmbH, вносител
“Балканфон” ЕООД –
№ 072 / 26.04.02
Atronic International
GmbH, вносител
“Балканфон” ЕООД –

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

“Плежър
кампъни” АД

“Плежър
кампъни” АД

“Плежър
кампъни” АД

“ГИБ” ЕООД
“Балканфон”
ЕООД

“Балканфон”
ЕООД

“Балканфон”
ЕООД

“Плежър
кампъни” АД

“Плежър
кампъни” АД

“Балканфон”
ЕООД

“Балканфон”
ЕООД
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№ 072 / 26.04.02
12.

ИА 981

13.

ИА 982

14.

ИА 983

15.

ИА 984

16.

ИА 985

17.

ИА 986

18.

ИА 987

19.

ИА 988

20.

ИА 989

21.

ИА 990

22.

ИА 991

23.

ИА 992

24.

ИА 993

25.

ИА 994

26.

ИА 995

27.

ИА 996

28.

ИА 997

29.

ИА 998

ATRONIC

Mambo Money видеорийл Atronic International
GmbH, вносител
“Балканфон” ЕООД –
№ 072 / 26.04.02
БАРГЕЙМ
BG 5103,
видеорийл "Казино Технологии"
вер. V 1.10
АД,№ 323/18.09.01г.
Peaches Riches
QUEEN OF
M 9000S3
видеорийл Bally Gaming Inc.
CAIRO
внос. “Плежър
кампъни” АД
№108/16.04.03г.
OPEN THE
BBV
видеорийл WMS Gaming
VAULT
Inc.,вносител “Плежър
кампъни” АД
№108/16.04.03г.
OCEAN
M 9000S3
видеорийл Bally Gaming Inc.
DREAMS
внос. “Плежър
кампъни” АД
№108/16.04.03г.
LUCKY
BBV
видеорийл WMS Gaming
LEMMINGS
Inc.,вносител “Плежър
кампъни” АД
№108/16.04.03г.
KONA GOLD
M 9000S3
видеорийл Bally Gaming Inc.
внос. “Плежър
кампъни” АД
№108/16.04.03г.
THUNDER JACK
видеорийл “ГИБ” ЕООД 
(Flash)
№128/22.03.04
CITY GAMES
GAME PARK II мултигейм “ТИ ЕЛ ДЖИ”
Станка Донева” ЕТ, №
301 / 17.10.02г.
KING MIDAS
BBV
видеорийл WMS Gaming
Inc.,вносител “Плежър
кампъни” АД
№108/16.04.03г.
BLITZ
WORLD WAR видеорийл “Блицсервиз” ЕООД,
(PC)
№ 211/07.08.02
BLITZ
TREASURE
видеорийл “Блицсервиз” ЕООД,
HUNTING
(PC)
№ 211/07.08.02
LUCKY SEALS BBV
видеорийл WMS Gaming
Inc.,вносител “Плежър
кампъни” АД
№108/16.04.03г.
ARCTIC ICE
M 9000S3
видеорийл Bally Gaming Inc.
внос. “Плежър
кампъни” АД
№108/16.04.03г.
CITY GAMES
THE RETURN видеорийл “ТИ ЕЛ ДЖИ”
OF THE
Станка Донева” ЕТ, №
PHARAOH
301 / 17.10.02г.
FORMULA
видеорийл “ГИБ” ЕООД 
BRAVO
(Flash)
№128/22.03.04
GIFTS FROM
M 9000S3
видеорийл Bally Gaming Inc.
THE GODS
внос. “Плежър
кампъни” АД
№108/16.04.03г.
GAMINATOR 6 FV623
видеорийл Austrian gaming
Industries, внос.
“Ейнджел” ЕООД

“Балканфон”
ЕООД

"Казино
Технологии" АД
“Плежър
кампъни” АД

“Плежър
кампъни” АД

“Плежър
кампъни” АД

“Плежър
кампъни” АД

“Плежър
кампъни” АД

“ГИБ” ЕООД
“Ти Ел Джи”
Станка Донева”
ЕТ
“Плежър
кампъни” АД

“Блицсервиз”
ЕООД
“Блицсервиз”
ЕООД
“Плежър
кампъни” АД

“Плежър
кампъни” АД

“Ти Ел Джи”
Станка Донева”
ЕТ
“ГИБ” ЕООД
“Плежър
кампъни” АД

“Ейнджел”
ЕООД, чл.18,ал.2
ЗХ
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30.

ИА 999

ROYAL
TREASURE

FV623

31.

ИА 1000 EURO GAME

FV623

32.

ИА 1001 JOPPY

THE RETURN
OF THE
PHARAOH

33.

ИА 1002 ROCK’N’REEL

34.

ИА 1003 JOPPY

35.

ИА 1004 FLAMESURFING

PHOTO
SAFARI

видеорийл Austrian gaming
Industries, внос.
“Ейнджел” ЕООД
видеорийл Austrian gaming
Industries, внос.
“Ейнджел” ЕООД
видеорийл "Джи Пи Ел " ЕООД –
№ 318 /14.09.01г.

“Ейнджел”
ЕООД, чл.18,ал.2
ЗХ
“Ейнджел”
ЕООД, чл.18,ал.2
ЗХ
"Джи Пи Ел "
ЕООД

видеорийл “ГИБ” ЕООД 
(Flash)
№128/22.03.04
видеорийл "Джи Пи Ел " ЕООД –
№ 318 /14.09.01г.
видеорийл “ГИБ” ЕООД 
(Flash)
№128/22.03.04

“ГИБ” ЕООД
"Джи Пи Ел "
ЕООД
“ГИБ” ЕООД

2. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧИСЛОВИ ЛОТАРИЙНИ ИГРИ “ТОТО” И “ЛОТО”:
№
по
ред
36.

Удостоверение №

Тип

ТЛ 010

RG  1

Производител

“Алфа съплайс” ЕООД,
№ 416/27.12.02г.

Рециклирал /
номер на
разрешение

Заявител

“Алфа съплайс” ЕООД
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ ПРИ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И
ОБРАЗЦИ (ДОКУМЕНТИ) ЗА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Задължителните правила за организация на работата и финансовия контрол
при провеждане на хазартни игри с игрални автомати уреждат изискванията, които трябва
да спазват организаторът и лицата, пряко свързани с организирането, провеждането и
отчитането на игрите в игрална зала, както и участниците в игрите.
Чл. 2. Настоящите задължителни правила са общи, като организаторите на
хазартни игри с игрални автомати са длъжни да ги спазват при изготвянето на свои
конкретните правила за организация на работата и финансовия контрол.
Чл. 3. Копия от утвърдените от Държавната комисия по хазарта “Правила за
организация на работата и финансовия контрол” и Образци (документи) за счетоводна
отчетност се съхраняват от организатора във всяка игрална зала.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ПЕАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В ИГРАЛНА ЗАЛА С
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
Чл. 4. Персоналът, обслужващ игралната зала, изпълнява задълженията си
съгласно длъжностните си характеристики, като спазва задължителните игрални условия
и правилата на игрите, утвърдени от Държавната комисия по хазарта.
Чл. 5. Крупието ежедневно записва показанията на устройствата за текущ контрол
в дневния отчет (Образец № 1) и го подписва, заедно с управителя.
Чл. 6. В края на всеки месец данните от дневните отчети се обобщават в месечен
отчет (Образец № 2).
Чл. 7. Управителят на залата осъществява контрол върху действията на крупието
при отчитане показанията на устройствата за текущ контрол и при инкасирането на
постъпилите залози.
Чл. 8. Изплащането на печалбите – парични или предметни се извършва след
приключване на играта.
Чл. 9. В хода на играта крупието следи за осъществяването на залозите,
набирането на съответните суми на кредитите и изплащането на печалбите.
Чл. 10. (1) Сервизът и ремонтът на игралните съоръжения се извършва от сервизна
организация, получила разрешение от Държавната комисия по хазарта за упражняване на
тази дейност.
(2) Текущ ремонт и поддръжка на игрални съоръжения е:
1. смяна на изгорели предпазители, лампи и друга сигнализация;
2. повреди по кабинета – стъкла, бутони, ключалки;
3. повреди (смяна) на монитори, барабани и др.
4. монетоприемащи и монетоизплащащи устройства
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Чл. 11. (1) Забранява се държането в игрални зали на неработещи игрални
съоръжения, за които не е платен данък по реда на чл.245, ал.1 т.1 от ЗКПО. Всички
игрални съоръжения, намиращи се в игралната зала, включително в складови помещения
към тях се смятат за работещи.
(2) Забранява се използването на игрални съоръжения, които не са одобрени и
утвърдени от Държавната комисия по хазарта и не отоговарят на изискванията на чл.51 от
Закона за хазарта.
Чл.12. Допуска се използването на система за постигане на специална премия
“джакпот” от организатора по реда на чл. 52 от Закона за хазарта.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ
Чл. 13. (1) Изплащането на паричните и предметни печалбите се извършва:
1. до 30 000 лв. в брой.
2. над 30 000 лв.  по банков път.
(2) Организаторът на хазартни игри при поискване е длъжен да издаде счетоводен
документ, удостоверяващ размера на изплатената печалба. Вторият екземпляр от
документа остава за съхранение в игралната зала.
Чл. 14. (1) Дневните и месечни отчети се попълват в 2 екземпляра, по един
екземпляр за счетоводството на фирмата и за игралната зала.
(2) Отчетите за премия “джакпот” се изготвят и окомплектоват по реда на ал.1
(Образец № 3 ).
(3) Екземплярите от отчетите по ал. 1 и 2 се съхраняват в игралната зала и при
поискване от контролните органи по хазарта се предоставят задължително от
организатора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
& 1. Настоящите задължителни правила за организация на работата и финансовия
контрол и образците (документите) за счетоводна отчетност при провеждане на хазартни
игри с игрални автомати са утвърдени на заседание на Държавната комисия по хазарта на
08.03. 2002 год., с протокол No 2, изм. и доп.на 30.11.2006г.с протокол №33 на основание
чл. 18, ал. 1 , т. 9 от Закона за хазарта, обн., ДВ, бр. 51 от 4.06.1999 г., изм. и доп., бр. 103
от 30.11.1999 г., в сила от 30.11.1999 г., бр. 53 от 30.06.2000 г., в сила от 30.06.2000 г., бр.
1 от 2.01.2001 г., бр. 102 от 27.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 110 от 21.12.2001
г., в сила от 1.01.2002 г.
Влизат в сила от 30.11.2006 година.
& 2. Контролът по изпълнението им се осъществява от Държавната комисия по
хазарта към Министъра на финансите.
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♠ Хърватска
Завидното географско положение, приятния климат, великолепната природа –
всички тези дадености привличат тълпи от туристи, а там където има много
туристи, непременно има и игра.
През XIX век на Адриатическото крайбрежие на Хърватска ( тогава тя е
била част от АвстроУнгария) се появило разкошно казино, което станало
популярно място за прекарване на свободното време на аристокрацията. Чести
посетители на хърватските казина тогава и покъсно били Рихард Вагнер, Густав
Малер, Антон Чехов, Айседора Дънкан, Сергей Есенин и др.
След Първата световна война всичко се променило. Първата половина на
XX век станала време на бурни сътресения за Хърватска, в която нямало място за
хазартна индустрия. Хърватските земи влезли в състава на обединено кралство на
сърби, хървати и словенци (впоследствие – Югославия). Новата държава
представлявала жалко зрелище, раздирано от вътрешни противоречия, поради
което не могла до четиридесетте години на 20 век да се противопостави достойно
на външната агресия и с лекота била окупирана от немските и италиански войски.
След войната начело на Югославия (част от която била Хърватска) застанал
маршал Йосип Броз Тито, който съумява да обедини и укрепи държавата. Въпреки
че , Тито се придържал към комунистическата идеология, неговите възгледи
съществено се различавали от възгледите на „големия брат”. Югославия
проповядвала своя линия за построяване на комунизма и затова винаги се държала
особено сред страните от социалистическия лагер. В тази линия не присъствали
идеите за колективизация и национализация в промишлеността.Тя избрала свой
път за развитие на социалистическата икономика  един от основните принципи на
който станал принципа на „социалистическо самоуправление”, според който
решаващо участие в управлението принадлежало на трудещите се маси.
Разногласия с Москва подбудили Тито да започне икономическо сътрудничество с
капиталистическия свят. Едно от направленията на такова взаимодействие
трябвало да стане туризма, който би донесъл на държавата стабилен доход и то в
„твърда” чуждестранна валута. Найдоброто място за въплъщаване на тази идея
станала Хърватска с нейното великолепно крайбрежие.
„Червеният маршал” прекрасно разбирал, че отдиха е неделим от света на
игрите. През 1963г. се приема решение , невероятно за социалистическа страна – да
се реставрира хазартната дейност. Първото казино се появило в хърватския град
Опатия, на брега на Адриатическо море. Последвали го Загреб, Белград, Блед,
Порторош. През 1980г. на територията на Югославия функционирали 21 игрални
заведения.Безпрекословно и тук се спазва принципа на „социалистическо
самоуправление”, оперирането на казино малко се различавало от управлението на
фабрика или завод. Един от мениджърите на казиното в Опатия казва: ”Хората,
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работещи в казино, фактически са негови собственици. Те избират трудов съвет,
пред който се отчитат менажерите, ръководещи текущите дейности в казиното.По
такъв начин,казиното принадлежи на дилърите, барманите и т.н.Работещите
решават много финансови въпроси, разпореждат се с бюджета на казиното, който
може да бъде отпуснат за повишение на заплатите,за допълнителна задгранична
реклама или за ремонт на помещенията. Всеки служещ е заангажиран във всички
аспекти от управлението на игралното заведение…”
Общите правила за въвеждане на хазартните дейности на територията на
страната се определяли от министерство на финансите на Югославия. В казината
можело да се играе изключително със западна „твърда” валута. Всяко казино могло
само да определя в каква валута да се играе. Забранено било югославските пари да
се обменят, както за чипове в казиното, така и за валута. Достъп в игралните
заведения бил разрешен само за лица,навършили 18 годишна възраст и имащи
гражданство на страни не влизащи в социалистическия блок. На посетителите се
предлагали игри на американска рулетка, блек джек, бакара, крапс и игрални
автомати Повечето казина били разположени в хотели. Едно от найголемите
заведения през тези години било казиното в Порторош (недалече от италианската
граница).Това казино се намирало в хотел „Метропол” и в него функционирали 36
игрални маси и 150 автомати. Работни езици били италиански и френски.
През 1991г. Хърватска обявила своята независимост. Новата държава
веднага се сблъскала с множество проблеми и била въвлечена във война. Обаче,
въпреки всички трудности, хърватските власти съумели да намерят време за
решаване на въпросите, касаещи хазартната дейност.Първият закон, регулиращ
организацията и провеждането на хазартни игри се появил още през 1998година.
Професионализмът и решимостта, с които хърватските власти са подходили към
този въпрос,били оценени достойно от чуждестранните инвеститори.
През 2000 г. един от лидерите на световния пазар на хазартни развлечения –
компанията „Казино Австрия” – открива свое казино в Загреб.
Сега правна основа на хазартния бизнес в Хърватска се явява закона от
2002г. В него подробно са регламентирани реда за организиране и провеждане на
хазартни игри и лотарии.
Общи положения
Всички игри в съответствие със закона се класифицират в четири групи:
1) лотарии:лото,бинго,кено,тото и др.п.;
2) игри в казино – игри, при които играчите играят срещу казиното или един срещу
друг в казино. Такива игри се провеждат с помощта на топчета ( в съответствие с
международните стандарти ), карти, зарове,  рулетка, бул, бляк джек, пунто банко,
карибский покер, бакара, крапс и др.;
3) пари и тотализатори;
4) игри с помощта на игрални автомати.
Осъзнавайки опасността, която крият в себе се хазартните игри,
хърватските законодатели постановили особено твърди правила при тяхната
организация и провеждане. Този закон дал изключителното право по тяхното
провеждане непосредствено на държавата. Това,обаче, не означава, че никой, освен
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държавата, не може да се занимава с хазартен бизнес.Напротив, държавата има
възможност „да отстъпи”своето право на търговски организации, издавайки им
съответни лицензи. Самата държава се занимава само с лотарии, създавайки за тази
цел компанията „Хърватски лотарии”.
Издаването на лицензи за хазартни дейности (освен за лотария) се извършва
много ограничено и акуратно. Въпросът за количеството лицензи за откриване на
казино, букмейкърска контора или игрални клубове се решава на найвисоко ниво
– от правителството на Хърватска. След като правителството определи
количеството лицензи,се провежда открит конкурс, информация за който се
публикува в периодическите издания, разпространяващи се на територията на
цялата държава. За провеждането на конкурса отговаря министерството на
финансите на страната. Претендентът за получаване на лиценз трябва да отговаря
на изискванията на закона и на допълнителни изисквания, установени от
министерство финансов.
Лицензите биват два вида – за постоянна дейност и за сезонна, когато се
провеждат игри от четири до шест месеца в годината.Срокът на действие и на
двата вида лицензи е максимум 10 години. В някои случаи този срок може да бъде
продължен с още 5 години,като за това е необходимо заявление от притежателя на
лиценза, одобрение от министерството на финансите и найнакрая съгласието на
правителството на страната.
Над всички дейности от хазартния бизнес е установен много строг
контрол,които се осъществява от министерство на финансите.Негови сътрудници
имат правомощия да провеждат специални разследвания и проверки, в хода на
които те имат право да се запознаят с всички финансови операции на
казиното,щателно да изследват всякаква документация, оборудване,помещения и
да разпитват служителите в казиното.
По особен начин се разпределят държавните средства, получени от
данъците, събрани от хазартния бизнес. Законът много точно определя целите, за
които могат да се разходват тези средства:за развитие на спорта,за благотворителна
дейност, за провеждане на културни мероприятия, за борба с наркоманията и други
подобни. За гореизброените цели могат да се разходват 50% от събраните данъци
от дейността на казината, 50% от сборовете от букмейкърски контори, 50% от
сборовете от игрални зали и 50% от чистата печалба от лотарии.

Хърватското казино
Само тук могат да се провеждат „казино игри” и освен това е разрешено
разполагане и на игрални автомати. Основанията за отваряне на казино са
притежаването на съответен лиценз и на специален лицензионен договор, в който
се постановяват конкретни изисквания за всеки игрален дом.
Освен внушителния уставен капитал, организаторът на казино е длъжен
да внесе в банка, намираща се на територията на Хърватска, сума, не помалка от
30% от уставния капитал. Тази сума се явява своеобразен гаранционен фонд, който
евентуално се използва за изплащане на печалби или за изплащане на други
финансови задължения. Казиното е задължено да разполага с тази сума не само
за срока на действие на лиценза, но и в течение на 30 дни след изтичането му.
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За обезпечение на текущите печалби,казиното е длъжно да разполага с
ежедневен депозит в размер не помалко от 150 000 куни и 50 000 евро.
Общата площ на казиното трябва да е минимум 400 кв. метра за
постоянните казина и 300 кв. метра за сезонните. По отношение на оборудването,
то в съответствие със закона, казиното е длъжно да разполага наймалко със 7
игрални маси. От количеството на масите зависи сумата на ежедневния депозит.
Гореспоменатите суми от 150 000 куни и 50 000 евро са задължителни само
за казина, които са с установен минимален брой игрални маси – 7. За всеки
следващи 5 маси, сумата на депозита се увеличава с 50 000 куни.
Видеонаблюдението задължително трябва да обхваща:
§ входа и изхода на казиното;
§ акуратно да проследява разиграването като да фиксира номерата на
печелившите топки, билети и др.;
§ всички помещения, където се извършва обмен на чипове в пари и всякакви
финансови операции;
§ всички игрални маси  да фиксира ръцете на играчите и крупиетата,техните
действия, резултатите от игрите;
§ всички чипове на игралните маси;
§ игралните автомати.
Редица изисквания се предявяват към посетителите на хърватските казина.
Всички посетители са длъжни да преминат процедура по идентификация. До игра
се допускат само пълнолетни лица (18 години), забранено е да влизат униформени
лица, освен ако не са служебно задължени. Законът дава право на менажерите на
казиното да забраняват или ограничават посещение на игралния дом на някои
категории граждани.
Отделен член в закона е посветен на забраната да се внасят в казиното на
каквито и да е технически приспособления, които биха дали възможност да се
получи преимущество над игралния дом.
Ясното и подробно законодателство на Хърватска, позволи на хазартния
бизнес да се развива стабилно и да привлича инвестиции , в това число и
чуждестранни.
Заслугата на хърватските власти се състои в това ,че успяха да съхранят
индустрията на хазартните игри, но без да я пуснат на самотек.Напротив, техните
решения винаги се оказвали грамотни и отчитащи интересите на държавата,
обществото и самия бизнес.
Избрано и преведено от Милан Илиев

♥
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Автори:
Леон Лош  Директор на Националната лотария на Люксембург и Председател на
Работната група

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

42

Рей Бейтс Почетен президент на Европейски лотарии и консултант
Проучването на Лондон Економикс бе възложено от Европейски Лотарии
/ЕЛ/ с цел да се разгледа едно странично, независещо от хазартния сектор, мнение
в Европейския съюз /ЕС/. Това проучване може да се разглежда в контекста на
проучването на Швейцарския Институт по Сравнително Право /ШИСП/,
публикувано наскоро и считано като допълнителен принос към водените в момента
дебати върху хазарта в ЕС. Представеното тук проучване е един достоверен
източник на данни за хазартните игри в този регион и предлага един оригинален
икономически модел на сектора за хазарт и лотарии в Европа. Проучването засяга
и социалните последици от всякакви видове нарушения на правилата в различните
страни, които не са били взети предвид в проучването на ШИСП, ограничило се в
юридическите и икономическите аспекти на темата.
Европейският съд многократно е признавал правото на странитечленки да
ограничават предлагането на хазартни игри по социални причини, при условие, че
мерките са адекватни на преследваните цели.
Докладът изяснява особеното място на европейския пазар на хазарта,
което заемат държавните дружества, занимаващи се с лотарийни игри и спортни
залагания. Той подчертава отрицателния ефект, който би се получил при една
генерална либерализация на европейския хазартен пазар, позволяваща свободното
трансгранично предлагане на хазартни услуги.
Сумите за лотарийни игри са представени в доклада като Брутни Приходи от
Игрите /БПИ/, плюс изплатените печалби. За 2004 г. регистрираните суми в 25те
страни на ЕС са се повишили на 63 милиарда евро, представляващи 22% от общите
приходи на хазартния пазар, възлизащи на 290 милиарда евро. През 2004г. в 25те
страни на ЕС /без Италия/, Държавните лотарии са предали 15.9 милиарда евро за
благородни каузи, или са ги внесли директно в хазната. Тази сума представлява
приблизително една трета от общата сума.
Разходи на глава и брутен вътрешен продукт (БВП)
Един статистически анализ на ключовите елементи, с диференциране на
разходите на глава за хазартни игри и за лотарии /които започват от един минимум
от 2 евро годишно на глава в Латвия и достигат своя максимум от 260 евро
годишно на глава в Испания, т.е. средно 140 евро/ показва, че нивото на тези
разходи е в зависимост както от печалбите, така и от обществените нагласи към
хазарта. Проучването върху хазартните игри „извън лотарията”, разрешени и
регламентирани във всяка страначленка на ЕС, показва едно голямо разнообразие,
като нито един специфичен подход или модел не е доминиращ. Според развития от
Лондон Економикс икономически модел, едно увеличение с 1 % на БВП на глава
би довело до увеличение с 1.5 % на разходите за лотарийни игри на глава, докато
увеличение от 1 % на частта на разходите за хазарт извън лотарията спрямо общите
разходи за хазартни игри би довело до намаляване от 1.9 % на разходите за
лотарии. С други думи, разходите за лотарии в страните с полиберално отношение
към хазарта биват измествани от увеличенията при другите форми на игра. И както
авторите коментират : „ ефектът на това изместване е чувствителен”.
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Държавни оператори и оператори „с търговска цел”
Докладът показва ясно три различни оперативни характеристики между
Държавните лотарии и операторите „с търговска цел”.
· Държавните лотарии и операторите при регламентираните залози са
подчинени на една строга правна рамка, докато операторите „с търговска
цел” не са, или пък спазват някакви твърде слаби ограничения. Например,
Държавните лотарии трябва да осигуряват достъп до тяхната игра върху
цялата национална територия, даже и в трудно достъпни и слабо населени
места;
· Държавните лотарии и операторите при регламентираните залози дават
голяма част от приходите си за един широк спектър от благородни каузи,
било директно, било чрез Държавната хазна, и една строго регламентирана
част на участниците, докато при операторите „с търговска цел” това не е
така. През 2004г. 53% от постъпленията за лотарийни игри върху цялата
територия на ЕС са били изплатени като печалби, докато при операторите „с
търговска цел” този процент е 91. За сравнение, Държавните лотарии са
предали около 33% от постъпленията си за благородни каузи и на
правителствата си под формата на такси. Операторите „с търговска цел” в
страните от ЕС /без Италия, за която няма предоставени данни/ са предали
помалко от 3% от постъпленията си под формата на държавни такси .
Предадените за благородни каузи средства /вкл. таксите/ от всички Лотарии
са се увеличили на 15.9 милиарда евро за 2004г. Това представлява
приблизително една трета от постъпленията им, или 35 евро на глава. Тези
осреднени данни, обаче, скриват големите диспропорции между страните
членки, или относно частта, която се разпределя за благородни каузи, или
относно сумата на глава.
Трудовата заетост в лотарийния сектор
По отношение на работните места, Държавните лотарии са предприятия
от среден мащаб, като само малък брой от тях имат повече от 1000 служители. Но
немалък брой хора биват наемани като разпространители на лотарийни билети. Във
Франция, например, на всеки един щатен служител в Държавната лотария се падат
24 разпространители. Смята се, че общо 195 000 души /като служители и
продавачи на дребно/ работят в Държавните лотарии в Европа. Тук не се взема
предвид и генериращият работни места ефект от 15.9те милиарда евро, отпуснати
за благородни каузи или внесени директно в Държавните бюджети от Лотариите в
ЕС през 2004г. Всяка промяна в политиката на организация на Държавните
лотарии в Европа би довела до сериозни последици върху броя на заетите в
сектора.
Благородни каузи
Благородните каузи, финансирани от Държавните лотарии, покриват
много области, като науката и здравеопазването, образованието и младежта, спорта
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и културата, културното наследство и благотворителността, като голяма част от тях
са в съответствие с Лисабонската стратегия.
Последиците от една либерализация
Докладът съдържа едно интересно изследване върху евентуалната замяна
на лотариите с други форми на хазарт. Подобна тема не е достатъчно дискутирана
в икономическата литература. При все това, емпиричното изследване представено
в доклада по отношение на известен брой страни показва, че лотариите и някои
други форми на хазарт могат да се заменят взаимно. Всякакво увеличаване на
други форми на хазарт би намалило продажбите на лотарийните оператори. Нещо
повече, в някои страни правните ограничения върху дейността на лотарийните
оператори намаляват техните възможности да направят предлаганията си по
привлекателни, в борбата със свободната конкуренция. За да проучат възможните
последствия от една либерализация на пазара в 25те страни на ЕС, авторите са
приели хипотезата, че хазартният пазар в Обединеното кралство би могъл да
представлява един типов либерализиран пазар. Използвайки икономическия модел,
развит от Лондон Економикс, и съвременния опит от либерализацията в САЩ и
Австралия, те са направили три генерални извода и други три специфични:
· Държавните лотарии и операторите на регламентирани залози поддържат
връзка с играчите, за да могат да контролират и управляват желанието за
игра, докато операторите „с търговска цел” имат за цел максимум печалба;
· Както се случва при пълна либерализация на пазара, едно отваряне на
националните пазари на хазартни игри, било чрез поголямо разпространение
на алтернативни на лотариите игри, или чрез въвеждане на нови форми на
хазарт /а може и двата начина/, би довело до нарастване на мащаба на
хазартния пазар;
· При едно неограничено предлагане на възможности за игра, неизбежно ще се
увеличи и пристрастяването към хазарта, което в социален и икономически
план ще струва скъпо на обществото. Рискът от проникване на
криминалността в хазартния сектор става много поочевиден;
· Измамническите манипулации върху резултатите от различни събития със
залагания биха могли да нараснат чувствително. Ето някои поподробни
детайли:
· За ЕС на 25те /без Италия, за която няма данни/, отпусканите средства за
благородни каузи биха намалели с повече от една трета /35%/. В половината
от страните намаляването на средствата за благородни каузи би било над
20%. В абсолютна стойност, загубата за благородните каузи би достигнала
5.5 милиарда евро, а известен брой страни биха претърпели чувствителни
загуби от 500 милиона евро и повече /Франция, Германия и Испания/;
· На практика, либерализацията би се изразила като едно преразпределение на
приходите от хазарта, от благородните каузи към играчите и в полза на
операторите „с търговска цел”;
· Хазартната игра би станала все попривлекателна и би довела до поголяма
зависимост.
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Предлагането на съблазнителни игри би увеличило значително социалните
проблеми, успоредно с нарастването на залозите. Засега обаче, не съществуват
изчерпателни данни за социалната и икономическата цена на зависимостта от
хазарта. Понастоящем е трудно да се определи количествено тази цена. Като се има
предвид, че авторите са приели хипотезата, че хазартният пазар в Обединеното
кралство би могъл да се използва като модел за либерализиран пазар, се посочва,
че ако една програма за либерализация, полиберална от тази на Обединеното
кралство, бъде приета, това би довело до твърде опасни последици.
Социални последици
Докладът анализира ситуацията в някои законодателства извън ЕС,
където, поради неограниченото предлагане на хазартни игри, зависимостта от
хазарта
неизбежно нараства, което налага една значителна социална и
икономическа цена на обществото. Ефектите от проблемите със зависимостта не са
чисто хипотетични, както показват последиците от неотдавнашната либерализация
в други страни, като Австралия. Така, Лондон Економикс заключава, че
„либерализацията би могла да доведе до едно трансгранично разделение между
мястото с печалбата от хазарта и мястото с проблемите от хазарта”.Според едно
официално австралийско изследване, изчислено е, че общата годишна социална и
икономическа цена на хазарта, в края на 90те години, е между 17% и 52% от
общите постъпления при лотарийните игри. Пресметнато на глава, цената е между
60 и 186 евро, докато разходите за игра се задържат на 360 евро.
Сравнение с изследването на ЕС осъществено от Швейцарския
Институт за Сравнително Право
Това изследване, наречено Изследване върху обслужването на хазартните
игри на вътрешния пазар, е имало за цел „ да проучи как различните закони,
регулиращи хазарта, влияят за доброто функциониране на вътрешния пазар на
хазартни игри и свързаните с тях услуги, и как те биха могли да подпомогнат
икономическия просперитет и работната заетост, свързана с хазарта”.
Юридическата част на Доклада съдържа подробно описание на нормативните
уредби на всяка една страна. Тя съдържа също така и списък, страна по страна, на
всички съществуващи правни бариери, оказващи влияние върху доброто
функциониране на вътрешния пазар. Заключението от юридическата част на
Доклада е, че:
· Към този момент /декември 2005/, изводите, до които са стигнали съдебните
институции в странитечленки по отношение на легитимността и/или
балансираността на различните видове национални ограничения, са лишени
от взаимна връзка;
· Националните съдебни институции са показали дълбоки различия при
оценките на критерия, даден при казуса Гамбели. Икономическата част на
Доклада също е представена страна по страна. Базовият елемент
продажби/приходи, използван в Доклада на ЕС, е този от Брутните Приходи
от Хазарта /брутният приход не включва изплатените печалби/. На тази база,

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

46

целият пазар на хазартни игри се изчислява на 51.5 милиарда евро за 2003г.
от които 23 милиарда евро за Държавните Лотарии, или 45% .
Авторите не смятат, че са получили достатъчно задоволителен брой
отговори при техния опит за набиране на данни. „ Общият брой отговори на
въпросите от юридическата и икономическата част на изследването по този проект
бе около 20%. Броят на отговорите на специфични икономически въпроси беше
дори понисък”. Поради тази причина, те са се обърнали към „допълнителни
източници”.
„Докладът трябваше също така да начертае различни сценарии върху
развитието на хазартния сектор в страните от ЕС. Не бяха налице достатъчно
архивни данни за всичките страни от ЕС за приходите от хазарта и за факторите,
които му влияят, за да могат да се разработят стандартни статистически модели и
да се прогнозират брутните приходи от хазартните игри в ЕС до 2010г.”.Въпреки
всичко, бяха създадени няколко сценария:
Базов сценарий
Малко промени, с изключение на едно относително бързо нарастване на
предлаганията на дистанционните игри. Резултат: няма голяма промяна по
отношение работната заетост в ЕС в сектора на хазартните игри или по
отношение на отпуснатите за благородни каузи средства.
Алтернативен сценарий 1
Предпазлив сценарий, при който ще бъде разрешена една „свободна и
безпристрастна” комерсиализация, или ще бъдат допуснати нови участници до
националния пазар, но без облекчаване на процедурите и ограниченията, които в
момента действат в хазартния сектор. Резултат: 20% ръст при
дистанционните игри; нарастване на брутния приход при Лотариите, както при
базовия сценарий. Намаляване с 6% на сумите за благородни каузи /икономическа
рента/.
Алтернативен сценарий 2
Описан е като „екстремен случай” със свободен достъп, трансгранична
конкуренция без ограничения и конкуренция между Лотариите, независимо от
тяхната национална принадлежност. Резултат: 24.9% нарастване на общия
Брутен Приход от Хазарта, едновременно с неговото твърде различно
преразпределение. Найголямо увеличение при казината; умерено увеличение при
лотариите. 17% намаление на сумите за благородни каузи /икономическа рента/.
Авторите отбелязват, че в случаите на базовия сценарий и алтернативен
сценарий 1 би имало минимален брой нежелателни вторични ефекти. При
алтернативен сценарий 2, обаче, би се получило едно увеличение на нежелателните
вторични ефекти. Би могло също така да се стигне и до „ политическо решение за
връщане на старото положение, породено от начина на възприемане /или пък от
реалностите/ на последиците от подобна експанзия”.
Бъдещето
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Нищо не подкрепя, в нито един от докладите, теорията, според която
либерализацията на хазартния пазар в Европа би била едно „добро нещо”. Едно от
много ясните заключения в двете изследвания е, че ни липсва подробна достоверна
информация за хазартния пазар в неговата цялост. Швейцарският институт се е
натъкнал на големи трудности в стремежа си да обобщи информацията като цяло.
Той винаги е подчертавал, в частност, че е получил всичкото внимание на
Държавните Лотарии, което отдава на подкрепата и насърчението на Европейски
Лотарии. Понастоящем е очевидно, че Държавните Лотарии трябва да продължават
да работят в тясна връзка със съответните власти, за да са сигурни, че естеството на
хазартния пазар и последствията от една политика на либерализация в Европа,
пълна или частична, ще бъдат правилно разбрани.
Европейски Лотарии трябва да продължат да работят ръка за ръка с
Европейската Комисия и да се ангажират изцяло в развитието на проучванията
върху политическия избор за бъдещето на хазартния пазар в Европа.

Превод: Христо Василев
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Заседания на Държавната комисия по хазарта
за месец февруари 2007 г.

На 08.02. 2007 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.

На 15. 02. 2007 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.

На 22. 02. 2007 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.

Забележка: Държавната комисия по хазарта(ДКХ) си запазва правото да
промени датите на посочените заседания, като своевременно, ще бъдат
отразени на страницата на ДКХ.
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Заседания на Държавната комисия по хазарта
през месец януари 2007 г.

Държавната комисия по хазарта, ще прове редовно заседание на
05.01.2007 г. от 10.00 часа, в град София, бул. "Мария Луиза" №22
На 18.01. 2007 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.

На 30. 01. 2007 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.

