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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2007 ГОД.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
· С решение № 209/15.02.2007 год. дава разрешение на
“ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕАД, гр. София, за организиране на
хазартни игри в игрално казино за срок от 5 (пет) години в игрално
казино с адрес: гр. Варна, к.к “Златни пясъци”, хотел
“Интернационал“, със 7 (седем) броя игрални маси;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 162/08.02.2007 год. дава разрешение на
“МОТ-70” ЕООД, гр. Бургас, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, кв. Общ. Бургас, ж.к. “Славейков”, бл. 113, партер до вх. F, с
20 (двадесет) броя игрални автомата, с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 163/08.02.2007 год. дава разрешение на
“ХАСКОВО - М” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, бул. “България” № 5, с 21 (двадесет и един) броя игрални
автомата, с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
· С решение № 164/08.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ “ЕКЗОТИКА–2–БИСЕР АНДРЕЕВ”,гр. Омуртаг, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Търговище, ул. “Цар Симеон” № 1, с 10 (десет) броя
игрални автомата, с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 210/15.02.2007 год. дава разрешение на
„ИНФИНИТИ” ЕООД , гр. Враца, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: с.
Казичане, район Панчарево, Столична Община, ул.“Цар Борис ІІІ”
№ 68, ет. 2, с 10 (десет) броя игрални автомата, с 10 (десет) броя игрални
места;
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· С решение № 211/15.02.2007 год. дава разрешение на
„ПИРИНСТИЛ” ЕООД , гр. Ботевград, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Гоце Делчев, ул. “Стоян Петралийски” № 1, х-л. “Валентино”, с
10 (десет) броя игрални автомата, с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 212/15.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ „КИРИЛ ДИНЕВ”, гр. Дупница, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Сепарева Баня, Кооперативен пазар, обект №4, с 10 (десет) броя
игрални автомата, с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 260/27.02.2007 год. дава разрешение на
„ДИДЖИТЕХ” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Русе, бул. “Липник “№70, с 24 (ддвадесет и четири) броя игрални
съоръжения, с 29 (двадесет и девет) броя игрални места;
· С решение № 261/27.02.2007 год. дава разрешение на
„НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала
с адрес: гр. Гълъбово, област Стара Загора, ул. “Стефан Стамболов
“№3А, с 10 (десет) броя игрални автомата, с 10 (десет) броя игрални
места;
· С решение № 263/27.02.2007 год. дава разрешение на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала
с адрес: гр. Шумен, ул. “Панайот Волов“№3, с 26 (двадесет и шест)
броя игрални автомата, с 26 (двадесет и шест) броя игрални места;

СПРАВКА
ЗА
ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЕЧЕ
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2007 ГОД.
· С решение № 165/08.02.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на
“МЕМФИС ГЕЙМС” ООД, гр. София за организиране на хазартни
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игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. София, район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 103;
· С решение № 264/27.02.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на ЕТ “ГЕОРГИ
ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул. “Македония“ № 150;
· С решение № 265/27.02.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на “ЛЪКИ
ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
“Баба Тонка“ № 1;

СПРАВКА
ЗА
ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2007 ГОД.
I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
С решение № 200/08.02.2007 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София вида
и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ТРЕТИ – 2007 г. на
периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП “ДЪРЖАВНАТА
ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
ІІ. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
· С решение № 198/08.02.2007 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”
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· С решение № 199/08.02.2007 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”;
· С решение № 252/15.02.2007 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”;
· С решение № 304/27.02.2007 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”;
· С решение № 305/27.02.2007 год. утвърждава на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” ООД, гр. София,
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждене
на тото-играта „ТОТО2 -6/49” за 3 (три) редовни празнични тиража;
IIІ. ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИ
СЪСТЕЗАНИЯ
· С решение № 201/08.02.2007 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 № 203/08.02.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
пунктовете за залагания за лото играта „ЕВРОШАНС”;
· С решение № 253/15.02.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
пунктовете за залагания за лото играта „ЕВРОШАНС”;
· С решение № 306/27.02.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
пунктовете за залагания за лото играта „ЕВРОШАНС”;
· С решение № 307/27.02.2007 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;
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ІV. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
· С решение № 166/08.02.2007 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за увеличение с 1 (един) брой на игралните маси, разположени в
игрално казино с адрес: гр. София, пл.”Народно събрание” №4;
С решение № 167/08.02.2007 год. дава разрешение на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София за увеличение с 10 (десет) броя на игралните
автомати, разположени в игрално казино с адрес: гр. София, бул.”Кн.
Мария Луиза“ №131, хотел “София Принцес Хотел “ ;
С решение № 168/08.02.2007 год. утвърждава на “АКТИВ БГ”
АД, гр. София 2 (два) броя на задължителни образци на удостоверителни
знаци (чипове), за участие в хазартните игри провеждани в игрално казино
с адрес: гр. София, бул.”Кн. Мария Луиза“ №131, хотел “София
Принцес Хотел “ ;
· С решение № 170/08.02.2007 год. дава разрешение на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр.Пловдив, за увеличение с 3 (три) броя
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан
Райчо” №2, х-л „Тримонциум Принцес”;
· С решение № 266/27.02.2007 год. дава разрешение на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр.София, за увеличение с 8 (осем) броя
игралните автомати в игрално казино с адрес: с. Кулата,общ. Петрич,
обл. Благоевград, магистрално шосе Е-79;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 171/08.02.2007 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за увеличение с 20 (двадесет) броя на
игралните съоръжения и 25 (двадесет и пет) броя на игралните места в
игрална зала с адрес: гр. Шумен, Кооперативен пазар, “Сграда с
търговско предназначение – имот № 6289 „Г” , находяща се в УПИ ІІ
на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко Константинов” и бул.
„Симеон Велики”;
· С решение № 172/08.02.2007 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Зайчар” №118;
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· С решение № 173/08.02.2007 год. дава разрешение на “ФИЛИ”
ООД, гр. Плевен, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Пейо Яворов” №3, хотел „Огоста”;
· С решение № 174/08.02.2007 год. дава разрешение на “БИ АЙ
ДЖИ - ГРУП" ООД, гр. София, за подмяна с 1 (един) и увеличение с 1
(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг”, общ. Несебър, хотел „Корал”;
· С решение № 175/08.02.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ИЛИЯН ЙОНОВ-ГЕЙМС", гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.София, ул.„Борис
Христов”№9;
· С решение № 176/08.02.2007 год. дава разрешение на
“РЕКС ГРУП" ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр.София, ул. „ Кюстендил”№66;
· С решение № 177/08.02.2007 год. дава разрешение на “Е.Г.ЯКОРУДА" ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Якоруда, ул. „Хаджи Алиш”№ 22;
· С решение № 178/08.02.2007 год. дава разрешение на
“ЛАВИНА" ООД, гр. Стара Загора, за увеличение с 6 (шест) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Стара Загора, ул.„Цар
Иван Шишман” №53;
· С решение № 179/08.02.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЕНЦИ-61-ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ", гр. Червен бряг, за увеличение
с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Червен
бряг, ул.„Стефан Караджа” №11;
· С решение № 180/08.02.2007 год. дава разрешение на
“СИЙ ГЕЙМС" ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя,
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати и Утвърждаване на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати” с включени правила за спечелване
на предметни награди „ЗЛАТНА ПИРАМИДА” за игрална зала с адрес:
гр.София, бул.”Янко Сакъзов”№76;
· С решение № 181/08.02.2007 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”,
бул.”Христо Смирненски”№78;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

13

· С решение № 182/08.02.2007 год. дава разрешение на
“ЕсОеСБг" ЕООД, гр. Пловдив, за увеличение с 4 (четири) броя на
игралените автомати за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Тракия”, комплекс „Акваленд”;
· С решение № 183/08.02.2007 год. дава разрешение на
“КРИСИ" ЕООД, гр. Сливен, за увеличение с 10 (десет) броя игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул.”Николай Петрини”
№1;
· С решение № 184/08.02.2007 год. дава разрешение на “ВЕНЕРА
1" ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 12 (дванадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Пловдив, ул.„11-ти Август” №5;
· С решение № 185/08.02.2007 год. дава разрешение на “ФОРТЕ
КЛУБ" ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр.Пловдив, ул. „Иван Вазов” №98;
· С решение № 186/08.02.2007 год. дава разрешение на
“ФОРТРЕС" ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) и увеличение с 1
(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.София, ж.к.
„Люлин” кв.47-ІІІ м. район, Битов комбинат;
· С решение № 187/08.02.2007 год. дава разрешение на
„ФОРС" ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.”Доктор Пискюлиев”№21;
· С решение № 188/08.02.2007 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ" ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.София, бул.”Витоша” №41”;
· С решение № 189/08.02.2007 год. дава разрешение на “ТОРО"
ООД, гр. Казанлък, за увеличение с 9 (девет) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград,
ул. „Струма” №5;
· С решение № 190/08.02.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„Мадлена Докузанова -777”, гр.Варна, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ъгъла на ул.
„Дебър” №2 и ул. „Охрид” №2 и 4;
· С решение № 191/08.02.2007 год. дава разрешение на „ЦЕЗАР”
ООД, гр.Враца, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Лом, ул. „Славянска” №46;
· С решение № 192/08.02.2007 год. дава разрешение на „ЦЕЗАР”
ООД, гр.Враца, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Хан Крум” №72 Г;
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· С решение № 193/08.02.2007 год. дава разрешение на „ЦЕЗАР”
ООД, гр.Враца, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” №52 А;
· С решение № 194/08.02.2007 год. дава разрешение на „ФСО”
ООД, гр.София, за увеличение с 23 (двадесет и три) броя игрални
автомати с 30 (тридесет) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. „Алабин” №33;
· С решение № 195/08.02.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр.Кърджали, за подмяна на 2 (два)
броя и увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Кърджали, бул.„България”№70 А;
· С решение № 196/08.02.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр.Кърджали, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл.
Стара Загора, ул. „Заводска” №1;
· С решение № 197/08.02.2007 год. дава разрешение на СД
„КРЕМЕНЛИЕВ и СИЕ”, гр.Сандански, за подмяна на 2 (два) и
увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Петрич, ул.„Цар Борис ІІІ”№20;
· С решение № 213/15.02.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна и намаление с 1 (един)
брой игрално съоръжение с 8 (осем) броя игрални места с 1 (един) брой
игрално съоръжение със 6 (шест) броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Милин камък” №1;
· С решение № 214/15.02.2007 год. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой и увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина” №16;
· С решение № 215/15.02.2007 год. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой и увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” №21;
· С решение № 216/15.02.2007 год. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за увеличение с 1
(един) броя на игралните съоръжения в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Константин Паница” №16;
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· С решение № 217/15.02.2007 год. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Лясковец, пл.
„Възраждане” №2, хотелски комплекс „Янтра”;
· С решение №218/15.02.2007 год. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
ул. „Васил Левски” №1;
· С решение №219/15.02.2007 год. дава разрешение на „ВАЛСТАР” ЕООД, гр. Трявна, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „П.Р. Славейков” №33;
· С решение №220/15.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„ПЕТЪР ПЕТРОВ-90”, гр. Велико Търново, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул.
„Христо Ботев” №8;
· С решение №221/15.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, бул.
„Липник” №113;
· С решение №222/15.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„ВЕСИ- ВАЛЕНТИН ЯНАКИЕВ”, гр. Варна, за подмяна на 8 (осем)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Княз
Черказки” №1;
· С решение № 223/15.02.2007 год. дава разрешение на „НАВИ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 16 (шестнадесет) броя игрални автомати
и утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”,ж.к. „Христо
Смирненски” бл. 47, А;
· С решение №224/15.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„РАДЕЛА-РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Акад. Стефан Младенов”, бл.9;
· С решение №225/15.02.2007 год. дава разрешение на „А.В.Д.ХОЛИДЕЙС” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Лозенец”, ул.
„Бяла”бл.10;
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· С решение №226/15.02.2007 год. дава разрешение на „КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 6 (шест) броя, увеличение с 14
(четиринадесет) броя на игралните автомати и утвърждаване на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: в игрална
зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Варна”бл.12;
· С решение №227/15.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за увеличение с 2
(два) броя игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Момчилград,
ул. „Гюмюрджинска”, бл.50;
· С решение № 228/15.02.2007 год. дава разрешение на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост” 1А, бл.502
до вх. В;
· С решение №229/15.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за увеличение с 5
(пет) броя игрални автомати и утвърждаване на „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Брегалница”№32;
· С решение №230/15.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати и утвърждаване на „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Ангел Георгиев”№50;
· С решение №231/15.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„ДОСИКО-ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за увеличение с 3
(три) броя игрални автомати и утвърждаване на „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: в игрална зала с адрес: гр.
Варна, бул. „8-ми Приморски полк”№97;
· С решение № 232/15.02.2007 год. дава разрешение на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна , кв.”Виница”, ул. „Цар
Борис ІІІ” №45;
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· С решение №233/15.02.2007 год. дава разрешение на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за увеличение с 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Аксаково , обл. Варна, ул. „Георги
Петлешев” №37 А;
· С решение №234/15.02.2007 год. дава разрешение на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 7
(седем) и увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Плевен , ул. „Данаил Попов” №12;
· С решение №235/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 16 (шестнадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе , бул. „Скобелев”
подлез при СБА;
· С решение №236/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 14 (четиринадесет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе , ул. „Голям
Богдан” № 5-А;
· С решение №237/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 16 (шестнадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе , ул. „Ангел Кънчев”
№13;
· С решение №238/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бяла , обл. Русенска, пл. „Екзарх
Йосиф” №1;
· С решение №239/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Борово, обл. Русенска, ул.
„Димитър Благоев” №2;
· С решение №240/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 14 (четиринадесет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петрохан”
№80;
· С решение №241/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 18 (осемнадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска”
№101;
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· С решение №242/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 15 (петнадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков”
№1;
· С решение №243/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич” №140;
· С решение №244/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес:гр.Силистра,ул. „П.Павлович”
№1;
· С решение №245/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Ценово, област Русе, ул.
„Цар Освободител” №77;
· С решение №246/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Сливо поле, обл. Русенска, пл.
„Демокрация”;
· С решение №247/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, ж.к.”Орел”, игрална зала
„Изгрев”;
· С решение №248/15.02.2007 год. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 10 (десет) броя
игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Воден” №2а;
· С решение № 249/15.02.2007 год. дава разрешение на „ЦЕЗАР”
ЕООД, гр. Плевен, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” №14;
· С решение №250/15.02.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„РОШФИЛ ТРЕЙД – МИРОСЛАВ РОШКОВ”, гр. София, за подмяна
на 5 (пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Скобелев” №45;
· С решение №251/15.02.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, за увеличение с 1 (един) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1”,
бл.1;
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· С решение №267/27.02.2007 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Александър
Стамболийски” №51;
· С решение №268/27.02.2007 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Харманли, ул. „Янко Сакъзов” №2;
· С решение №269/27.02.2007 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” №16;
· С решение №270/27.02.2007 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска” №14;
· С решение №271/27.02.2007 год. дава разрешение на “ЗАР 2005” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 12 (дванадесет) броя игрални
автомати със 11 (единадесет) броя игрални съоръжения с 12 (дванадесет)
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Христо
Ботев” №7;
· С решение №272/27.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ“ЕКЗОТИКА-2 БИСЕР АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Омуртаг, ул.
„Антим 1” №3;
· С решение №273/27.02.2007 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Павликени, ул.
„Стефан Караджа” №2;
· С решение №274/27.02.2007 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Павликени, ул.
„Георги Кирков” №8-10;
· С решение №275/27.02.2007 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Беляне, ул.
„Иван Вазов” №2;
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· С решение №276/27.02.2007 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стражица, ул.
„Михаил Друмев” №4;
· С решение №277/27.02.2007 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, ул. „П.Р. Славейков” №13;
· С решение №278/27.02.2007 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Елена, ул.
„Възрожденска” №2;
· С решение №279/27.02.2007 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Полски Тръмбеш,
ул. „Търговска” №38;
· С решение № 280/27.02.2007 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Тодор
Каблешков” №1;
· С решение № 281/27.02.2007 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша”
№41;
· С решение №282/27.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„РАДЕЛА-РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати и увеличение с 3 (три) броя на игралните места в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе”№12,бл.10;
· С решение №283/27.02.2007 год. дава разрешение на „ТРИАДА
- 2006” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат и
увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Карнобат, обл. Бургас, ул. „Кооперативна”, № 2, Битов
комбинат №1;
· С решение № 284/27.02.2007 год. дава разрешение на „УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” №5, хотел „Бургас”;
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· С решение №285/27.02.2007 год. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария
Луиза”№35;
· С решение №286/27.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„ЕВЛОГИЕВ –ЙОРДАН БОНЕВ”, гр. Банкя, за увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Банкя, ул.
„Александър Стамболийски”№12,бл.10;
· С решение №287/27.02.2007 год. дава разрешение на “КАЗИНО
БУДА” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев” №13;
· С решение №288/27.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„ТОМИ-НТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1(един) брой и
увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, комплекс „Славейков”, пред бл. 64;
· С решение №289/27.02.2007 год. дава разрешение на „КОБРА08” ООД, гр. Габрово, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие”№12;
· С решение № 290/27.02.2007 год. дава разрешение на „БУЛ
ТОП” ООД, гр. Несебър, за увеличение с 5 (пет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Несебър, ул. „Хан Крум”№11;
· С решение № 291/27.02.2007 год. дава разрешение на „БУЛ
ТОП” ООД, гр. Несебър, за увеличение с 5 (пет) броя на игралните
автомати и Утвърждаване на промени в „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг – Запад, община
Несебър, област Бургас, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702;
· С решение №292/27.02.2007 год. дава разрешение на
„КИНОСВЯТ” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Средец, бул. „Васил
Левски”№93А;
· С решение №293/27.02.2007 год. дава разрешение на
„КАМИТО” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 15 (петнадесет) броя
игрални автомати и намаление с 1 (един) брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Македония”№86;
· С решение №294/27.02.2007 год. дава разрешение на
„ПОНДЕВ” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ж.п. гара;
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· С решение №295/27.02.2007 год. дава разрешение на „АЙ ДЖИ
ЕМ” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати и
утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за формиране на специална премия
„ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон”, бл.
„Момина сълза”;
· С решение №296/27.02.2007 год. дава разрешение на „АЙ ДЖИ
ЕМ” АД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Димитровград, ул. „Петър Берон”, Прима център;
· С решение №297/27.02.2007 год. дава разрешение на „АЙ ДЖИ
ЕМ” АД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пещера, ул. „Нестор Личев” №5;
· С решение №298/27.02.2007 год. дава разрешение на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 9 (девет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Илинден, бул.
„Сливница”133;
· С решение №299/27.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„БОРЯНА КАРАГЬОЗОВА-ГЕЙМС”, гр. Видин, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул.”Гоце
Делчев” №6;
· С решение №300/27.02.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„МАРАТОН 8-МИЛЕН БАКЪРДЖИЕВ”, гр. Варна, за увеличение
с 1 (един)брой електронна рулетка с 6 (шест) броя игрални места на
игралните съоръжения в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.”Солун” №2,
х-л „Охрид”;
· С решение №301/27.02.2007 год. дава разрешение на „ЕЛ.
ДЖИ. ЕС” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, ул.”Солунска” №20;
· С решение №302/27.02.2007 год. дава разрешение на „СИЙ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.”Оборище” №13;
· С решение №303/27.02.2007 год. дава разрешение на „ГЕЙМЪР
- 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район Красно село, бул.”Гоце Делчев”
№6;
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VІ. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
· С решение №205/08.02.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “ДРИЙМ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Варна в
издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати – заличава като съдружник Георги Матеев Георгиев с ЕГН
6906167940 и вписва като съдружник Тихомир Костадинов Димитров с
ЕГН 5707101086, с прехвърляне на дяловете от капитала Тихомир
Костадинов Димитров става едноличен собственик на капитала, заличава
като управител и представляващ Георги Матеев Георгиев и вписва като
управител и представляващ Тихомир Костадинов Димитров;
· С решение №206/08.02.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “ЕМА-55” ООД, гр. Перник по издадено
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати –
вписва преобразуване на дружеството от ЕООД в ООД със срок на
действие 1 (една) година, считано от 20.12.2006 г. Дружеството ще се
представлява и управлява от досегашния управител Темелко Бориславов
Ставрев;
· С решение №256/15.02.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София.- заличава като
управител Румен Петков Йорданов и вписва като управител Лазар
Василев Василев. Дружеството се представлява и управлява от Самуила
Васкова Жекова и Лазар Василев Василев- заедно и поотделно;
· С решение №257/15.02.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София.- вписва
прехвърляне на 500 дружествени дяла от Дамян Матеев Матев на
Емилиян Емилов Байкушев, заличава като едноличен собственик Дамян
Матеев Матев; вписва като едноличен собственик на капитала Емилиян
Емилов Байкушев; дружеството се управлява и представлява от Дамян
Матеев Матев;
· С решение №258/15.02.2007 год. вписва промени в разрешение
№713/19.06.2006 г. на „ФАН 04” ООД, за организиране на хазартни игри
в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „София” №2А;
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·

С решение №308/27.02.2007 год. дава разрешение за вписване на
нови обстоятелства на
„АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ” ЕАД за
производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри
– СГС заличава като представляващ дружеството Надя Василева Христова
и вписва като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
Ангел Андонов Ирибозов; дружеството ще се представлява от
изпълнителния директор Ангел Андонов Ирибозов и Невена Щерионова
Алексиева само заедно.;
· С решение №309/27.02.2007 год. дава разрешение за вписване на
нови обстоятелства, отразени в издадени разрешенияна „НАВИ” ООД, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати- дружеството
продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност с
фирма „НАВИ” ООД;
· С решение №310/27.02.2007 год. дава разрешение за вписване на
нови обстоятелства на „АЙ ДЖИ ЕМ” АД, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати - съгласно решение на СГС вписва се като
изпълнителен директорЖанина Костадинова Паунова;
· С решение №311/27.02.2007 год. дава разрешение за вписване на
нови обстоятелства на „КАМИТО” ЕООД, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати – Варненския окръжен съд заличава кето
едноличен собственик Валентин Мариянов Стоянов и вписва като
едноличен собственик Валентина Ангелова Желева. Дружеството ще се
представлява и управлява от Валентина Ангелова Желева;
VІІ. ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
· С решение №207/08.02.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 083/30.01.2007 г. за издаване на
разрешение на “НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Кн. Мария Луиза” №35;
· С решение № 316/27.02.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 1311/07.11.2006 г. за издаване на
разрешение на “ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
бул. „Славянски” №78;
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· С решение № 317/27.02.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 095/18.01.2007 г. за издаване на
разрешение на “ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул.
„Васил Левски” №17;
VІІІ. ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ
НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение №208/08.02.2007г. отнема окончателно разрешение
№1127/25.09.2006 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати
на ЕТ“ПЕТЪР С. ЯНЧЕВ” ООД, гр. Раковски за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски,
област Пловдив, ул. „Оборище” №25;
· С решение №315/27.02.2007г. отнема окончателно разрешение
№001/04.01.2007 г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати
на ЕТ“ДИНКО ГЕРДЖИКОВ”, гр. Стара Загора за игрална зала с
адрес: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” №10;

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА
ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2007 Г.
· С решение № 169/08.02.2007 год. отказва да да даде разрешение
на “ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за
увеличение с 9 (девет) броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен„ №8, хотел „Родина“;
· С решение № 262/27.02.2007 год. отказва да да даде разрешение
на “КАЗИНО-ГЕЙМС” ООД, гр. Перник, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)години с 21(двадесет и един)
броя игрални автомати с 21 (двадесет и един) броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра„ №1, Синдикален домпартер;
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СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА
ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2007 Г.
І.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

· С решение № 259/15.02.2007 год. се прекратява действието на
разрешение № 827/10.10.2005 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Рибарица, община Тетевен,
област Ловеч, хотел „Евъргрийн Палас” издадено на „НАВИ” ЕООД, гр.
София преди изтичане на срока му;
· С решение № 313/27.02.2007 год. се прекратява действието на
разрешение № 1355/24.11.2006 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Камено, област Бургас, ул.
„Никола Камбов” №2
издадено на ЕТ „ХРИСТО БЪЧВАРОВКОМЕРСИАЛ”, гр. Камено преди изтичане на срока му;
· С решение № 314/27.02.2007 год. се прекратява действието на
разрешение № 481/12.04.2006 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Ветрен, област Бургас, ул.
„Българка”-Търговски комплекс, издадено на ЕТ „ГИНЕКС-1-ГЕОРГИ
ГЕОРГИЕВ”, гр. Бургас 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 ФЕВРУАРИ 2007 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УТВЪРДИ:
1. “Задължителни игрални условия
организиране и провеждане на хазартни игри”;

и
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2. “Задължителни изисквания за игрални зали и игралните
казина по отношение вида на помещенията или сградата, минимална
площ и разпределението на помещенията”;
3. “Задължителни правила за организация на работа и
финансов контрол при провеждане на хазартни игри и образци за
счетоводна отчетност”
НА СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАТОРИ НА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ:
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
· С решение № 204/08.02.2007 год. утвърждава на “КАЗИНО
БУДА” ООД, гр. София, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” относно инсталиране на 1 (един) брой
система за формиране на премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. “Златю Бояджиев” № 1;
· С решение №254/15.02.2007 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
премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. “Иван
Вазов” № 98;
С решение № 255/15.02.2007 год. утвърждава на ЕТ“ВИТ-64ВАСИЛ ТОШЕВ”, гр. Велинград, представените промени в
„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. Велинград, ул.
“Александър Стамболийски”, бл. 2;
· С решение № 312/27.02.2007 год. утвърждава на “ЗАР-2005”
ООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за допълнителна предметна премия в
игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Христо Ботев” №7;
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СПРАВКА
СПИСЪК – ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ ТИПОВЕ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И ДРУГИ
ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ 27 ФЕВРУАРИ 2007 Г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
1.

УдостоНаименование
Тип / версия
Вид
Производител/
верение
вносител/номер на
№
разрешение
ИА 1005 INDIAN
Aristocrat MK6 видеорийл Aristocrat Ltd.
DREAMING

2.

ИА1006

DRAGON LORD Aristocrat MK6 видеорийл Aristocrat Ltd.

3.

ИА1007

ASIAN
PRINCESS

4.

ИА1008

WHWRE’S THE
GOLD

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Aristocrat MK6 видеорийл Aristocrat Ltd.

Aristocrat MK6 видеорийл Aristocrat Ltd.,
вносител “Балканфон”
ЕООД,№ 072/26.04.02
ИА 1009 WMS
BBV
видеорийл WMS Gaming Inc.,
GETTING
вносител “Плежър
LUCKY
кампъни” АД –
№ 108/16.04.03г
ИА 1010 PIGS CAN FLY Ambassador B видеорийл Ainsworth Game
Technology, вносител
“Глобъл гейм” ООД –
№ 2/27.02.03г.
ИА 1011 QUEEN OF THE ARISTOCRAT видеорийл Aristocrat Ltd.,
NILE
MK 6
вносител “Балканфон”
ЕООД,№ 072/26.04.02
ИА 1012 RECKLESS RED Ambassador B видеорийл Ainsworth Game
Technology, вносител
“Глобъл гейм” ООД –
№ 2/27.02.03г.
ИА 1013 WMS
BBV
видеорийл WMS Gaming Inc.,
PAY DIRT
вносител “Плежър
кампъни” АД –
№ 108/16.04.03г
ИА 1014 MR.
Ambassador B видеорийл Ainsworth Game
MAGNIFICIENT
Technology, вносител
“Глобъл гейм” ООД –
№ 2/27.02.03г.
ИА 1015 DOLLAR BILL
Ambassador B видеорийл Ainsworth Game
Technology, вносител
“Глобъл гейм” ООД –
№ 2/27.02.03г.
ИА 1016 MAGIC COIN
VN-91-MF-D, видеорийл “Мeджик Коин”ЕООД,
вер. MC Fairy
№ 317/14.09.01г.
Tales

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

“Геймпром”
ЕООД,
№ 472/19.07.04г.
“Геймпром”
ЕООД,
№ 472/19.07.04г.
“Геймпром”
ЕООД,
№ 472/19.07.04г.
“Балканфон”
ЕООД
“Плежър
кампъни” АД
“Глобъл гейм”
ООД
Балканфон”
ЕООД
“Глобъл гейм”
ООД
“Плежър
кампъни” АД
“Глобъл гейм”
ООД
“Глобъл гейм”
ООД
„Мeджик Коин”
ЕООД
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13.

ИА 1017 MAGIC COIN

14.

ИА 1018 AGT

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

VN-91-MF-D,
вер. MC Mars
Fortune
Magic Castle
(PC)

видеорийл “Мeджик Коин”ЕООД,
№ 317/14.09.01г.

„Мeджик Коин”
ЕООД

видеорийл "Алфа Гейм
(+ JP)
Технолоджи" ООД,
№ 510/04.08.04г.
ИА 1019 БАРГЕЙМ
BG 52-03,
видеослот "Казино технологии"
вер. V 1.10 New
АД,№ 323/18.09.01г.
Love Story
ИА 1020 БАРГЕЙМ
BG 55-03,
видеослот "Казино технологии"
вер. V 1.10
АД,№ 323/18.09.01г.
Driver Returns
ИА 1021 BLITZ
Money Money видеорийл “Блиц-сервиз” ЕООД,
№ 211/07.08.02
ИА 1022 BLITZ
Royal Queen
видеорийл “Блиц-сервиз” ЕООД,
Bee
№ 211/07.08.02
ИА 1023 BLITZ
Treasure Island видеорийл “Блиц-сервиз” ЕООД,
XP2
№ 211/07.08.02
ИА 1024 BLITZ
Royal Eagle 2 видеорийл “Блиц-сервиз” ЕООД,
№ 211/07.08.02
ИА 1025 БАРГЕЙМ
BG 56-03,
видеорийл "Казино технологии"
вер. V 1.10
АД,№ 323/18.09.01г.
Multi Gemini I
ИА 1026 PICK A GAME 2 CIRSA S400
мултигейм UNIDESA GAMING &
VIDEO PX,
SYSTEM,Испания
вер. 4250-99
вносител "Джи Пи Ел "
ЕООД,№318/14.09.01г.
ИА 1027 БАРГЕЙМ
BG 56-03,
видеослот "Казино технологии"
вер. V 1.10
АД,№ 323/18.09.01г.
Beauty Magic
ИА 1028 PICK A GAME 2 CIRSA S400
мултигейм UNIDESA GAMING &
VIDEO PX,
SYSTEM,Испания
вер. 4266-99
вносител "Джи Пи Ел "
ЕООД,№318/14.09.01г.
ИА 1029 FIGHTING
CIRSA S400
видеорийл UNIDESA GAMING &
QUEENS
VIDEO PX
SYSTEM,Испания
вносител "Джи Пи Ел "
ЕООД,№318/14.09.01г.
ИА 1030 CLAY SPACE
CIRSA S400
видеорийл UNIDESA GAMING &
VIDEO PX
SYSTEM,Испания
вносител "Джи Пи Ел "
ЕООД,№318/14.09.01г.
ИА 1031 CUPID’S
CIRSA S400
видеорийл UNIDESA GAMING &
AGENCY
VIDEO PX
SYSTEM,Испания
вносител "Джи Пи Ел "
ЕООД,№318/14.09.01г.

"Алфа Гейм
Технолоджи"
ООД
"Казино
технологии" АД
"Казино
технологии" АД
“Блиц-сервиз”
ЕООД
“Блиц-сервиз”
ЕООД
“Блиц-сервиз”
ЕООД
“Блиц-сервиз”
ЕООД
"Казино
технологии" АД
"Джи Пи Ел "
ЕООД
"Казино
технологии" АД
"Джи Пи Ел "
ЕООД
"Джи Пи Ел "
ЕООД
"Джи Пи Ел "
ЕООД
"Джи Пи Ел "
ЕООД

2. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ “ДЖАКПОТ” ПРИ
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
28.

Удостоверение
№

Тип/ Версия

ДП 029

тип AGTJPPR

Производител / вносител
номер на разрешение

Заявител

"Алфа Гейм Технолоджи" ООД, №510/04.08.04г. "Алфа Гейм Технолоджи"
ООД
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СПИСЪК
на одобрени от Българския институт по метрология
типове и модификации на игрални автомати и други игрални
съоръжения, които могат да се произвеждат,внасят и
експлоатират в страната и
утвърдени от Държавната комисия по хазарта през 2006 година.
Протокол № 2 от 12.01.2006г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
1.

Удостоверение
№
ИА 837

2.

ИА 838

3.

ИА 839

4.

ИА 840

5.

ИА 841

6.

ИА 842

Наименование

Тип /
версия

Вид

Wave Rovers

Видеорийл
(Flash)
Temple of the Sun
видеорийл
(Flash)
1001 Nights
видеорийл
(Flash)
БАРГЕЙМ
BG 38-03, видеослот
вер.
V 1.10
Лимон
Ocean Rush
EGT-VS2 видеорийл
(Flash)
REDFOWL
GAMES

RF10

мултигейм

Производител /
вносител/номер на
разрешение
“ГИБ” ЕООД №128/22.03.04
“ГИБ” ЕООД №128/22.03.04
“ГИБ” ЕООД №128/22.03.04
"Казино технологии" АД –
№ 323/18.09.01г.

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

“ГИБ” ЕООД
“ГИБ” ЕООД
“ГИБ” ЕООД
"Казино
технологии" АД

“Евро Геймс
технолоджи” ООД,
№ 082 / 08.04.03г.
“Редфул Инженеринг”
ООД, № 333/25.09.01г.

“Евро Геймс
технолоджи”
ООД
“Редфул
Инженеринг”
ООД

2. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
Допълпо
нение
ред
7. ИА 083.1

Удостоверение
№
ИА 083

Наименование

Тип /
версия

ROYAL
VE 53
AMERICAN вер.
GAMES MAGIC
CARD

Вид

Производител /
вносител/номер
на разрешение
видеопокер ЕТ “Велен – 92Лилия Евтимова” № 341

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител
ЕТ “Велен – 92-Лилия
Евтимова”

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

Удостоверение №
ДП 021

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

Производител / вносител
номер на разрешение
“Казино Технологии” АД ,
№ 323/ 18.09.01г.

Заявител
“Казино Технологии” АД
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Протокол № 5 от 23.02.2006г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
9.

Удостоверение
Наименование
№
ИА 843 MAGIC COIN
ROULETTE

Тип /
версия
MCR

10.

ИА 844 GT

LW-BG,
вер. V1.1

11.

14.

ИА 845 SCATTER
MAGIC II
ИА 846 CRISTAL
SPRINGS
ИА 847 HOLYWOOD
DREAMS
ИА 848 GEISHA

15.

ИА 849 MONEY TREE

16.

ИА 850 PIRATES

Aristocrat
MK6 Xcite
Aristocrat
MK6 Xcite
Aristocrat
MK6 Xcite
Aristocrat
MK6 Xcite
Aristocrat
MK6 Xcite
Aristocrat
MK6 Xcite
Aristocrat
MK6 Xcite
Aristocrat
MK6 Xcite
FX-CRAZY
MONKEY

12.
13.

17.
18.

ИА 851 ROLL UP
ROLL UP
ИА 852 PARIS LIGHTS

19.

ИА 853

FORTE CARD

20.

ИА 854

БАРГЕЙМ

21.

ИА 855

JOPPY

BG 39-03,
вер. V 1.10
Lucky
Kingdom
Halloween
Party

Производител/
вносител/номер
на разрешение
eлектронна “Меджик Коин”
рулетка (PC) ЕООД,
№ 317/14.09.01г.
видеорийл “Игрални
(Flash)
Технологии-ГТГейминг
Технолоджис” ООД,
№ 455/22.06.05
видеорийл "Плежър Къмпани"
АД,№ 108/ 16.04.03
видеорийл "Плежър Къмпани"
АД,№ 108/16.04.03
видеорийл "Плежър Къмпани"
АД,№ 108/16.04.03
видеорийл "Плежър Къмпани"
АД,№ 108/16.04.03
видеорийл "Плежър Къмпани"
АД,№ 108/16.04.03
видеорийл "Плежър Къмпани"
АД,№ 108/16.04.03
видеорийл "Плежър Къмпани"
АД,№ 108/16.04.03
видеорийл "Плежър Къмпани"
АД, № 108/16.04.03
видеорийл “ФОРТЕКС” ЕООД,
№ 300 / 01.10.02г.
Вид

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител
“Меджик Коин”
ЕООД
Игрални
Технологии-ГТГейминг
Технолоджис” ООД
"Плежър Къмпани"
АД
"Плежър Къмпани"
АД
"Плежър Къмпани"
АД
"Плежър Къмпани"
АД
"Плежър Къмпани"
АД
"Плежър Къмпани"
АД
"Плежър Къмпани"
АД
"Плежър Къмпани"
АД
“ФОРТЕКС” ЕООД

видеослот

"Казино технологии"
АД – № 323/18.09.01г.

"Казино технологии"
АД

видеорийл

"Джи Пи Ел" ЕООД,
№ 318 / 14.09.01г.

"Джи Пи Ел" ЕООД

Протокол № 10 от 06.04.2006г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
22.

Удостоверение
№
ИА 856

ACTION MONEY EGT-VS-2

23.

ИА 857

БАРГЕЙМ

24.

ИА 858

FOTRE CARD

25.

ИА 859

CRAZY BUGS

Наименование

Тип /
версия

Вид
видеорийл
(Flash)

BG 40-03, видеослот
вер. V 1.10
Purple Hot
FX – Fruit видеорийл
Cocktail
EGT-VS-2 видеорийл
(Flash)

Производител/
вносител/номер на
разрешение
“Евро Геймс
технолоджи” ООД,
№ 082 / 08.04.03г.
"Казино технологии"
АД–№ 323/18.09.01г.
“ФОРТЕКС” ЕООД,
№ 330 / 01.10.02г.
“Евро Геймс
технолоджи” ООД,
№ 082 / 08.04.03г.

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител
“Евро Геймс
технолоджи”
ООД
"Казино
технологии" АД
“ФОРТЕКС” ЕООД
“Евро Геймс
технолоджи” ООД
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26.

ИА 860

ATRONIC

27.

ИА 861

ATRONIC

28.

ИА 862

ATRONIC

29.

ИА 863

ATRONIC

Running
видеорийл
Numbers,
вер.BABO0
1-A-ZA
Well Wisher, видеорийл
вер.
FRWWA1A-ZA
Crazy Fruits, видеорийл
вер.CRFRB-A-CK
Mushroom видеорийл
Magic,
Вер.
FRMMA 1A-ZA

Atronic Int.GmbH,
вносител “Плежър
кампъни” АД№ 108/ 16.04.03г.
Atronic Int.GmbH,
вносител “Плежър
кампъни” АД№ 108/ 16.04.03г.
Atronic Int.GmbH,
вносител “Плежър
кампъни” АД№ 108/ 16.04.03г.
Atronic Int.GmbH,
вносител “Плежър
кампъни” АД№ 108/ 16.04.03г.

“Плежър кампъни”
АД
“Плежър
кампъни” АД
“Плежър
кампъни” АД
“Плежър
кампъни” АД

2. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА
“БИНГО”:
№
по
ред
30.

Удостоверение №
БК 013

Тип

Производител

TIRSA

TIRSA, Испания , рециклирал „Елме” ООД ,
№ 319 / 14.09.2001г.

Заявител
„Елме” ООД , № 319,14.09.01г.

Протокол № 13 от 04.05.2006г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред

Удостоверение
№

Наименование

Тип /
версия

Вид

I.C. Cash ,
вер. ICA-A-ACD

видеорийл

BG 42-03,
вер. V 1.10
Golden
Elephant
ИА 866 ATRONIC
Break the
Spell,
вер. BTS-E-AXJ
ИА 867 CASINO
Nova Desitec,
вер. Robin
Hood
ИА 868 CHOY SUN DOA Aristocrat
Xcite MK6

видеослот

31.

ИА 864 ATRONIC

32.

ИА 865 БАРГЕЙМ

33.

34.
35.

36.

ИА 869 BUCCANEER

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

видеорийл
видеорийл

видеорийл

Производител/
вносител/номер на
разрешение

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

Atronic Int.GmbH,
вносител
“Плежър кампъни”
АД,№ 108/ 16.04.03г.
"Казино технологии"
АД,№ 323/18.09.01г.

“Плежър
кампъни” АД

Atronic Int.GmbH,
вносител “Плежър
кампъни” АД,
№ 108/ 16.04.03г.
“Танго Комерс”
ООД ,
№ 434/29.12.02г.
Aristocrat Ltd.,
вносител
“Балканфон” ЕООД,
№ 072 / 26.04.02
Aristocrat Ltd.,
вносител
“Балканфон” ЕООД,
№ 072 / 26.04.02

“Плежър
кампъни” АД

"Казино
технологии"
АД

“Танго Комерс”
ООД
“Балканфон”
ЕООД
“Балканфон”
ЕООД

33

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта
2. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ “ДЖАКПОТ” ПРИ
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
37.

Удостоверение №

Тип/ Версия

ДП 022

Производител / вносител
номер на разрешение

Classic Blend Jackpot System
(CBJS)

“Евро Геймс Технолоджи” ООД,
№ 082 / 08.04.03г.

Заявител
“Евро Геймс
Технолоджи” ООД

3. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО
КАЗИНО (ИГРАЛНИ МАСИ):
№
по
ред
38.

Удостоверение №
ИМ 044

Вид на хазартната игра
Покери , тип JG-TH/SP

Производител
“Желев Геймс” ЕООД , № 287/05.05.04

Заявител
“Желев Геймс” ЕООД

Протокол № 14 от 18.05.2006г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ по
ред
39.

УдостоТип /
верение Наименование
версия
№
ИА 870 BALLY 5000
Solid Gold

Вид
електромеханичен
рийл
видеорийл

40.

ИА 871 HEART OF
GOLD

Aristocrat
Xcite MK6

41.

ИА 872 POMPEII

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

42.

ИА 873 BALLY 5000

Gold Cash

43.

ИА 874 50 LIONS

Aristocrat
Xcite MK6

електромеханичен
рийл
видеорийл

44.

ИА 875 BALLY 5000

Gold Rush

45.

ИА 876 BALLY 5000

Grand Slam

46.

ИА 877 BALLY 5000

3M-LM7-3

47.

ИА 878 INCA GOLD

EGT-VS2

48.

ИА 879 GOLD OF
ROMA

EGT-VS2

електромеханичен
рийл
електромеханичен
рийл
електромеханичен
рийл
видеорийл
(PC-Flash
Card)
видеорийл
(PC-Flash
Card)

Производител/
вносител/номер на
разрешение
Bally Mfg.

Рециклирал/
номер на
Заявител
разрешение
Fortuna
“Гранд хотел
Automaten,
Варна” АД ,
Holland
чл.18,ал.2 ЗХ
Aristocrat Ltd., вносител
“Балканфон” ЕООД
“Балканфон” ЕООД,
№ 072 / 26.04.02
Aristocrat Ltd., вносител
“Балканфон” ЕООД
“Балканфон” ЕООД,
№ 072 / 26.04.02
Bally Mfg.
Fortuna
“Гранд хотел
Automaten,
Варна” АД ,
Holland
чл.18,ал.2 ЗХ
Aristocrat Ltd., вносител
“Балканфон” ЕООД
“Балканфон” ЕООД,
,
№ 072 / 26.04.02
№ 072/26.04.02
Bally Mfg.
Fortuna
“Гранд хотел
Automaten,
Варна” АД ,
Holland
чл.18,ал.2 ЗХ
Bally Mfg.
Fortuna
“Гранд хотел
Automaten,
Варна” АД ,
Holland
чл.18,ал.2 ЗХ
Bally Mfg.
Fortuna
“Гранд хотел
Automaten,
Варна” АД ,
Holland
чл.18,ал.2 ЗХ
“Евро Геймс
“Евро Геймс
технолоджи” ООД,
технолоджи” ООД
№ 082 / 08.04.03г.
“Евро Геймс
“Евро Геймс
технолоджи” ООД,
технолоджи” ООД
№ 082 / 08.04.03г.
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Протокол № 16 от 14.06.2006г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред

Удостоверение
№

49.

ИА 880 БАРГЕЙМ

50.

51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.

64.

Наименование

ИА 881 ALFASTREET
ROULETTE

Тип /
версия
BG 43-03,
вер. V 1.10
Milady
American
Roulette

Вид
видеослот

Производител/
вносител/номер на
разрешение
“Казино Технологии”
АД, № 323/18.09.01г.

електронна Počkaj Pohištvo d.o.o.,
рулетка
Словения , вносител
“Балканфон” ЕООД,
№ 072 / 26.04.02
ИА 882 BLITZ
Сокровища видеорийл “Блиц-Сервиз”
Скифов
ООД, № 211/07.08.02
ИА 883 ATRONIC
Crazy Fruits видеорийл Atronic International
GmbH, вносител
“Балканфон” ЕООД,
№ 072 / 26.04.02
ИА 884 MONEY STORM IGT S Slot
електроме- IGT
Plus
ханичен
рийл
ИА 885 DOUBLE DOUBLE IGT S Slot
електроме- IGT
DIAMOND
Plus
ханичен
рийл
ИА 886 BLACK WIDOW IGT S Slot
електроме- IGT
Plus
ханичен
рийл
ИА 887 JOPPY
Mafia Blues видеорийл “Джи Пи Ел” ЕООД ,
№ 318/14.09.01
ИА 888 JOPPY
Magic Card видеопокер “Джи Пи Ел” ЕООД ,
Deluxe
№ 318/14.09.01
ИА 889 FREE KICK
IGT S Slot
електроме- IGT
Plus
ханичен
рийл
ИА 890 CAT ‘N’ DOGS
IGT S Slot
електроме- IGT
Plus
ханичен
рийл
ИА 891 WMS
Jade Elephant видеорийл WMS Gaming Inc.,
вносител Балканфон”
ЕООД, № 072 / 26.04.02
ИА 892 5 LINE JOKERS
Royal 95
електроме- Jac van Ham Int.,
ханичен
Вносител “Ти Ел Джи”рийл
Станка Донева” ЕТ,
№ 301 / 17.10.02г.
ИА 893 WMS
Mardi Gras
видеорийл WMS Gaming Inc.,
Madness
вносител Балканфон”
ЕООД,№ 072/26.04.02
ИА 894 JOKER BONUS
Royal 95
електроме- Jac van Ham Int.,
ханичен
Вносител “Ти Ел Джи”рийл
Станка Донева” ЕТ,
№ 301 / 17.10.02г.
ИА 895 WMS
American
видеорийл WMS Gaming Inc.,
Reels
вносител „Балканфон”
ЕООД ,
№ 072 / 26.04.02

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

“Казино
технологии”
АД
“Балканфон”
ЕООД
“Блиц-Сервиз”
ООД
“Балканфон”
ЕООД
“Гранд хотел
Варна” АД ,
чл.18,ал.2 ЗХ
“Гранд хотел
Варна” АД ,
чл.18,ал.2 ЗХ
“Гранд хотел
Варна” АД ,
чл.18,ал.2 ЗХ
“Джи Пи Ел”
ЕООД
“Джи Пи Ел”
ЕООД
“Гранд хотел
Варна” АД ,
чл.18,ал.2 ЗХ
“Гранд хотел
Варна” АД ,
чл.18,ал.2 ЗХ
“Балканфон”
ЕООД
“Ти Ел Джи”Станка Донева”
ЕТ
“Балканфон”
ЕООД
“Ти Ел Джи”Станка Донева”
ЕТ
“Балканфон”
ЕООД
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65.

ИА 896

ROYAL POKER

66.

ИА 897

WMS

67.

ИА 898

JOPPY

68.

ИА 899

WMS

Magic Card видеопокер Royal Trade Hungary
KFT, вносител “Ти Ел
Джи”- Станка Донева”
ЕТ,№ 301 / 17.10.02г.
Pyramid of the видеорийл WMS Gaming Inc.,
Kings
вносител „Балканфон”
ЕООД, № 072 / 26.04.02
Royal Card видеопокер “Джи Пи Ел” ЕООД –
№ 318/14.09.01
Kahuna Kash видеорийл WMS Gaming Inc.,
вносител Балканфон”
ЕООД,№ 072 26.04.02

“Ти Ел Джи”- Станка
Донева” ЕТ
“Балканфон” ЕООД
“Джи Пи Ел” ЕООД
“Балканфон” ЕООД

2. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ “ДЖАКПОТ” ПРИ
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
69.

Удостоверение
№

Тип/ Версия

ДП 023

AGTJP /Mystery/

70.

ДП 024

Multi Jackpot System
/Mystery/

Производител / вносител
номер на разрешение
"Алфа Гейм Технолоджи " ООД ,
№ 510/04.08.04г.
“Джи Пи Ел” ЕООД, № 318/14.09.01

Заявител

"Алфа Гейм Технолоджи"
“Джи Пи Ел” ЕООД

3. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО
КАЗИНО (ИГРАЛНИ МАСИ):
№
по
ред
71.

Удостоверение
№

Вид на хазартната игра

Производител

ИМ 45

тип THCNK
Покер: Carribean Casino Stud Poker, 7
Card Stud Poker, 5 Card Stud Poker
,Texas Hold’em Poker , Casino Hold’em
Poker

Заявител

“John Hunley Casino Equipment”
LTD.

“АЛАДЖИО” ЕАД” ,
чл.18, ал.2 ЗХ

4. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧИСЛОВИ ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
“ТОТО” И “ЛОТО”:
№
по
ред
72.

Удостоверение
№

Тип

ТЛ 009

TL-LOT (PC) – 6/45 и 20/80

Производител / вносител
номер на разрешение
“Ти Ел Джи”- Станка Донева” ЕТ,
№ 301 / 17.10.02г.

Заявител
“Ти Ел Джи”- Станка
Донева”

Протокол № 20 от 25.07.2006г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
73.
74.

Удосто- Наименование
Тип / версия
верение
№
ИА 900 JACKPOT
IGT S Slot Plus
JUNGLE
ИА 901

WMS

JPPP Dancing
Dolphins

Вид

електромеханичен
рийл
видеорийл

Производител/
вносител/номер на
разрешение
IGT
WMS Gaming Inc,
вносител “Балканфон”

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

“Гранд хотел
Варна” АД,
чл.18,ал.2 ЗХ
“Балканфон”
ЕООД
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ЕООД, № 072/26.04.02
75.

ИА 902

BLITZ

Odysseus

видеорийл

76.

ИА 903

WMS

JPPP Riches of the
Amazon

видеорийл

77.

ИА 904

WMS

JPPP Treasures of
the Acropolis

видеорийл

78.

ИА 905

WMS

Fun House

видеорийл

79.

ИА 906

ME

80.

ИА 907

MEGA
ROULETTE
BLITZ
ROULETTE

електронна
рулетка
електронна
рулетка

K-AR

“Блиц- Сервиз” ЕООД ,
№ 131 / 17.06.02г.
WMS Gaming Inc,
вносител “Балканфон”
ЕООД, № 072/26.04.02
WMS Gaming Inc,
вносител “Балканфон”
ЕООД, № 072/26.04.02
WMS Gaming Inc,
вносител “Балканфон”
ЕООД, № 072/26.04.02
“Мега Елит” ЕООД

“Блиц –
Сервиз” ЕООД
“Балканфон”
ЕООД
“Балканфон”
ЕООД
“Балканфон”
ЕООД
“Мега Елит”
ЕООД
“Блиц –
Сервиз” ЕООД

“Блиц- Сервиз” ЕООД,
№ 131/17.06.02г.

2. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ “ДЖАКПОТ”
ПРИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
81.

Удостоверение №
ДП 025

Тип/ Версия

Производител / вносител
номер на разрешение

CASINO LINK PROGRESSIVE

MIKOHN. INC.

Заявител
“Геймпром” ЕООД,
№ 72/19.07.04г.

3. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО
КАЗИНО (ИГРАЛНИ МАСИ):
№
по
ред
82.

Удостоверение №
ИМ 046

Вид на хазартната игра

Производител

“Американска рулетка”

CAMMECH ltd.

Заявител
“Евро казино груп” ООД, чл. 18, ал. 2 от ЗХ

Протокол № 23 от 29.08.2006г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
81.

Удостоверение №
ИА 908

БАРГЕЙМ

82.

ИА 909

ATRONIC

83.

ИА 910

ATRONIC

HIHA,
вер.Frenzy
Fruits

видеорийл Atronic int.
GmbH

84.

ИА 911

ATRONIC

HIEM,
вер.Magic
Academy

видеорийл Atronic int. GmbH

Наименование

Тип /
версия

Производител/
вносител/номер на
разрешение
BG 44-03,вер. видеорийл "Казино Технологии"
V1.10 Silk
АД,№ 323/ 18.09.01г.
Quest
HIEM,вер.Pas видеорийл Atronic int.GmbH
sion Coast
Вид

Протокол № 26 от 26.09.2006г.

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

"Казино
Технологии" АД
“Меджик Коин”
ЕООД,
№317/14.09.01г.
“Меджик Коин”
ЕООД,
№ 317/14.09.01г.
“Меджик Коин”
ЕООД,
№ 317 /14.09.01г.
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1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
85.

Удостоверение №
ИА 912

БАРГЕЙМ

86.

ИА 913

DRAKKAR
RACE

87.

ИА 914

FOREL

88.

ИА 915

FOREL

89.

ИА 916

FOREL

90.

ИА 917

MY MY MAYA MD X-500

91.

ИА 918

MAD MOB

MD X-500

92.

ИА 919

FOREL

Lucky Roger
XL, вер.1.5

93.

ИА 920

CASINO

94.

ИА 921

MAGIC COIN

95.

ИА 922

MAGIC COIN

96.

ИА 923

WMS

ORE , вер.
Magic Pick
Keno
VN-91-MF-D,
вер. RA’s
Scepter
VN-91-MF-D,
вер.MC
Dragon Slayer
Gold Fish

97.

ИА 924

БАРГЕЙМ

98.

ИА 925

JOPPY

99.

ИА 926

FORTE CARD

100.

ИА 927

JOPPY

101.

ИА 928

JOPPY

102.

ИА 929

CITY GAMES

103.

ИА 930

JOPPY

104.

ИА 931

ATRONIC

Наименование

Тип /
версия

Вид

BG 41-03,вер. видеорийл
V1.10 Traffic
MD X-500
видеорийл

Odysseus,
вер.5.04
Mafia Blues,
вер.1.09
Gulf Steam,
вер.2.01

видеорийл
видеорийл
видеорийл

Производител/
Рециклирал/
Заявител
вносител/номер на
номер на
разрешение
разрешение
"Казино Технологии"
"Казино
АД,№ 323/ 18.09.01г.
Технологии" АД
Magic Dreams s.r.l.,
“Плежър кампъни”
вносител “Плежър
АД
кампъни” АД№ 108/ 16.04.03г.
“Наба Електроник”
“Наба Електроник”
ООД, № 1057/31.08.06
ООД
“Наба Електроник”
“Наба Електроник”
ООД, № 1057/31.08.06
ООД
“Наба Електроник”
“Наба Електроник”
ООД, № 1057/31.08.06
ООД

видеорийл Magic Dreams s.r.l.,
вносител “Плежър
кампъни” АД,
№ 108/ 16.04.03г.
видеорийл Magic Dreams s.r.l.,
вносител “Плежър
кампъни” АД,
№ 108/ 16.04.03г.
видеорийл “Наба Електроник”
ООД, № 1057/31.08.06

“Плежър кампъни”
АД

видеорийл “Танго Комерс” ООД,
№ 434 / 29.12.02г.

“Танго Комерс”
ООД

видеорийл “Маджик Коин”
ЕООД,№317/14.09.01г
.
видеорийл “Маджик Коин”
ЕООД,
№ 317/14.09.01г.
видеорийл WMS Gaming Inc.,
(PC)
вносител “Балканфон”
ЕООД,
№ 072 / 26.04.02
видеорийл "Казино Технологии"
АД,№ 323/ 18.09.01г.

„Маджик Коин”
ЕООД

BG 46-03,
вер. V1.10
Full of Jewels
Hit Radio
видеорийл “Джи Пи Ел” ЕООД,
№ 318/14.09.01
FX-PIG
видеорийл “ФОРТЕКС” ЕООД,
№ 300 / 01.10.02г.
Milady
видеорийл “Джи Пи Ел” ЕООД,
№ 318/14.09.01
Golden
видеорийл “Джи Пи Ел” ЕООД,
Elephant
№ 318/14.09.01
Magic Card 3 видеопокер “ТИ ЕЛ ДЖИ”Станка Донева” ЕТ,
№ 301/17.10.02г.
Purple Hot
видеорийл “Джи Пи Ел” ЕООД,
№ 318/14.09.01
Gypsy
видеорийл Atronic International
Fortune-Cash
GmbH
Fever

“Плежър кампъни”
АД
“Наба Електроник”
ООД

„Маджик Коин”
ЕООД
“Балканфон” ЕООД

"Казино
Технологии" АД
“Джи Пи Ел” ЕООД
“ФОРТЕКС” ЕООД
“Джи Пи Ел” ЕООД
“Джи Пи Ел” ЕООД
“Ти Ел Джи”Станка Донева” ЕТ
“Джи Пи Ел” ЕООД
“Англо – Болкан ”
ООД, чл.18,ал.2 ЗХ
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105.

ИА 932

FOREL

106.

ИА 933

FOREL

107.

ИА 934

FORTE CARD

108.

ИА 935

FOREL

109.

ИА 936

FOREL

110.

ИА 937

CASINO 2000
HT

111.

ИА 938

GT

112.

ИА 939

CASINO 2000
HT

113.

ИА 924

БАРГЕЙМ

Wild West,
вер.2.04
La
Champagne,
вер.3.01
FX-GRG
(Garage)
RA’s Scepter

видеорийл “Наба Електроник”
ООД, № 1057/31.08.06
видеорийл “Наба Електроник”
ООД, № 1057/31.08.06

“Наба Електроник”
ООД
“Наба Електроник”
ООД

видеорийл “ФОРТЕКС” ЕООД,
№ 300 / 01.10.02г.
видеорийл “Наба Електроник”
ООД, № 1057/31.08.06
Dragon Slayer видеорийл “Наба Електроник”
ООД, № 1057/31.08.06
MG 9000видеорийл Amatic Industries
“Бонако” ООД,
B,вер.
GmbH
№
BMGCBGR01
356/03.10.01г.
441.54
GE-BG, вер. видеорийл “Игрални
V1.0
ТехнологииГТ-Гейминг
Технолоджис” ООД,
№ 455/22.06.05
MG 9000-A, видеорийл Amatic Industries
“Бонако” ООД,
вер.
GmbH
№
BMGCBGR01
356/03.10.01г.
431.54
BG 45-03,
видеорийл "Казино Технологии"
вер. V1.10
АД,№ 323/ 18.09.01г.
Gamopolis

“ФОРТЕКС” ЕООД
“Наба Електроник”
ООД
“Наба Електроник”
ООД
“Бонако” ООД

“Игрални
Технологии-ГТГейминг
Технолоджис” ООД
“Бонако” ООД

"Казино
Технологии" АД

2. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ “ДЖАКПОТ”
ПРИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
114.

Удостоверение
№

Тип/ Версия

ДП 026

JP-BG-L4C, вер. V1.0

Производител / вносител
номер на разрешение
“Игрални Технологии-ГТ-Гейминг
Технолоджис” ООД, № 455/22.06.05

Заявител
“Игрални Технологии-ГТГейминг Технолоджис”

3. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ В
ИГРАЛНО КАЗИНО (ИГРАЛНИ МАСИ):
№
по
ред

Удостоверение
№
ИМ 047

115.
116.

ИМ 048

Вид на хазартната игра
тип CTSHP
Покер: Carribean Casino Stud Poker, 7 Card Stud Poker, 5 Card
Stud Poker,Texas Hold’em Poker, Casino Hold’em Poker “
тип THCNK
Покер: Carribean Casino Stud Poker, 7 Card Stud Poker, 5
Card Stud Poker ,Texas Hold’em Poker , Casino Hold’em Poker

Производител

Заявител

CEW
International

“Йовал -2001” АД,
чл. 18, ал. 2 от ЗХ

“Еxit Group” ,
Румъния

“АЛАДЖИО”
ЕАД,чл. 18, ал. 2 от
ЗХ

Протокол № 29 от 25.10.2006г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
114.

Удостоверение
№
ИА 941

Наименование
Bally

Тип /
версия
FE 2000,
вер.500963

Производител/
Рециклирал/
вносител/номер на
номер на
Заявител
разрешение
разрешение
електромеха- Bally Mfg. Copr.
Fortuna
„Кеномат” ООД,
ничен слот
Automaten
чл. 18, ал. 2 ЗХ
Вид
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Holland
115.

ИА 942

GT

SIB-BG,
вер.V1.0

116.

ИА 943

ALPHA

8R

117.

ИА 944

CASINO
C 3000 PCI

118.

ИА 945

CASINO
C 3000 PCI

119.

ИА 946

MAGIC COIN

120.

ИА 947

MAGIC COIN

121.

ИА 948

MAGIC COIN

122.

ИА 949

MAGIC COIN

123.

ИА 950

FORTE CARD

MG-A,
вер.W MG
BGR-02 C 02
03.01.29 R001
MG-B,
вер.W MG
BGR-02 C 01
02.67.71 R001
VN-91-MF-D
вер. MC
Treasure
Island XP2
VN-91-MF-D
вер. MC
Royal Queen
Bee
VN-91-MF-D
вер. MC
Royal Eagle 2
VN-91-MF-D
вер. MC
Money!
Money!
FX-ADULT

124.

ИА 951

GAMINATOR 4

FV623

видеорийл
(Flash card)

“Игрални
Технологии-ГТГейминг
Технолоджис” ООД,
455/22.06.05
електронна “Алфа Съплайс
рулетка (PC) ООД,416/ 27.12.02г.
видеорийл
“AMATIC Industries
GmbH

“Игрални
Технологии-ГТГейминг
Технолоджис” ООД

видеорийл

“AMATIC Industries
GmbH

„БОНАКО” ООД
№ 356/ 03.10.01

видеорийл

“Меджик Коин”
ЕООД,
№ 426/29.12.02

“Меджик Коин”
ЕООД

видеорийл

“Меджик Коин”
ЕООД,
№ 426/29.12.02

“Меджик Коин”
ЕООД

видеорийл

“Меджик Коин”
ЕООД,
№ 426/29.12.02
“Меджик Коин”
ЕООД,
№ 426/29.12.02

“Меджик Коин”
ЕООД

“ФОРТЕКС” ЕООД,
№ 300/01.10.02г.
Austrian Gaming
Industries, вносител
"Плежър къмпани"
АД,№108/16.04.03г.

“ФОРТЕКС” ЕООД

видеорийл

видеорийл
видеорийл

“Алфа Съплайс
ООД,416/ 27.12.02г.
„БОНАКО” ООД ,
№ 356/ 03.10.01

“Меджик Коин”
ЕООД

“Англо–Болкан ”
ООД,чл.18,ал.2 ЗХ

2. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ “ДЖАКПОТ”
ПРИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
125.

Удостоверение №
ДП 027

Тип/ Версия
MC Treasure Net

Производител / вносител
номер на разрешение
“Меджик Коин” ЕООД,
№ 426/29.12.02

Заявител
“Меджик Коин” ЕООД

3. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ В
ИГРАЛНО КАЗИНО (ИГРАЛНИ МАСИ):
№
по
ред
126.

Удостоверение
№
ИМ 049

тип Texas Hold’em Poker

127.

ИМ 050

128.

ИМ 051

„Princess Hold’em Poker” ,
Тип PHP 10
„PRINCESS HOLD’EM POKER”,
Тип PHP 07

Вид на хазартната игра

Производител

Заявител

“Балканфон” ЕООД,
№ 072/ 26.04.02
“ЕЛМЕ” ООД , № 319/14.09.01

“Йовал -2001” АД,
чл. 18, ал. 2 от ЗХ
“ЕЛМЕ” ООД

“ЕЛМЕ” ООД, № 319/14.09.01

“ЕЛМЕ” ООД

40

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

Протокол № 30 от 07.11.2006г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
125.

УдостоТип /
верение Наименование
версия
№
ИА 952 GAMINATOR 12 FV623

видеорийл

126.

ИА 953

GAMINATOR 18 FV623

видеорийл

127.

ИА 954

HAT TRICK

видеорийл

128.

ИА 955

MANTIC ORB

129.

ИА 956

БАРГЕЙМ

130.

ИА 957

БАРГЕЙМ

131.

ИА 958

AMAZING
SWEET 5

FV623

Вид

видеорийл
(Flash)
видеорийл

BG 47-03,
вер. V 1.10
Fitmania
BG 48-03, видеорийл
вер. V 1.10
Coffee
Magic
видеорийл
(Flash)

Производител/
вносител/номер на
разрешение
Austrian Gaming
Industries, вносител
"Плежър къмпани"
АД, № 108/16.04.03г.
Austrian Gaming
Industries, вносител
"Плежър къмпани"
АД, № 108/16.04.03г.
Austrian Gaming
Industries, вносител
"Плежър къмпани"
АД, № 108/16.04.03г.
“ГИБ” ЕООД №128/22.03.04
"Казино Технологии"
АД,№ 323/18.09.01г.

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

"Актив БГ" АД .
чл.18, ал.2 ЗХ
"Актив БГ" АД .
чл.18, ал.2 ЗХ
"Актив БГ" АД .
чл.18, ал.2 ЗХ
“ГИБ” ЕООД
"Казино
Технологии" АД

"Казино Технологии"
АД, № 323/18.09.01г.

"Казино
Технологии" АД

“ГИБ” ЕООД №128/22.03.04

“ГИБ” ЕООД

Протокол № 36 от 21.12.2006г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
132.

Удостоверение
№
ИА 962

133.

Наименование

Тип /
версия

Вид

Производител/
вносител/номер на
разрешение
видеорийл “Игрални Технологии-ГТГейминг Технолоджис”
ООД, № 455/22.06.05

GT

TS-BG,
вер. V1.0

ИА 963

MERKUR
WHEEL

HiPer 4

134.

ИА 964

MARVEL STONE

135.

ИА 965

TROPICANA

HiPer 4

136.

ИА 966

VASCO DA
GAMA

HiPer 4

137.

ИА 967

FOREL

Crazy Hunter, видеорийл „Наба Електроник” ООД,
вер. V1.08
№ 1057/31.08.06

видеорийл Merkur Gaming
GmbH&Co.KG
видеорийл “ГИБ” ЕООД,
№128/22.03.04
видеорийл Merkur Gaming
GmbH&Co.KG
видеорийл Merkur Gaming
GmbH&Co.KG

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

“Игрални
Технологии-ГТГейминг
Технолоджис”
ООД
"Казино
Технологии"
АД,
№ 323/18.09.01г.
“ГИБ” ЕООД
"Казино
Технологии"
АД,
№ 323/18.09.01г.
"Казино
Технологии"
АД,
№ 323/18.09.01г.
"Казино
Технологии"
АД,
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№ 323/18.09.01г.
138.

ИА 968

Баргейм

BG 50-03,вер. видеорийл
V 1.10
Wild Tiger
Halloween
видеорийл
Party

139.

ИА 969

FOREL

140.

ИА 970

JOPPY

141.

ИА 971

142.

ИА 972

MEMORIES OF
GRANNIE
Баргейм

"Казино Технологии" АД,
№ 323/18.09.01г.

"Казино
Технологии" АД

„Наба Електроник” ООД,
№ 1057 / 31.08.06

"Казино
Технологии"
АД,
№ 323/18.09.01г.
"Джи Пи Ел "
ЕООД
“ГИБ” ЕООД

Game Park II мултигейм "Джи Пи Ел " ЕООД,
№ 318/14.09.01г.
видеорийл “ГИБ” ЕООД,
№128/22.03.04
BG 49-03,
видеорийл "Казино Технологии" АД,
вер. V 1.10
№ 323/18.09.01г.
Kung Fu
Master

"Казино
Технологии" АД

2.СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ “ДЖАКПОТ”
ПРИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
143.

Удостоверение №
ДП 028

Тип/ Версия

Производител / вносител
номер на разрешение

KING GAMES, тип Multi Net 2

“ГЛОБЕКС 99” ООД , № 352/01.10.01г.

Заявител
“ГЛОБЕКС 99”
ООД
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♠ Португалия
Главната особеност на хазартния бизнес в Португалия се явява
собственото му самоопределяне. Много твърдото законодателство, основните
принципи на което били формулирани още в годините на профашистка
диктатура, от една страна, възпрепятства бурното развитие на индустрията на
игрите, а от друга – обезпечава стабилна работа на вече съществуващия бизнес.
Началото на ХХ век се оказало много удачно за хазартния бизнес в
Португалия. През 1904г. в страната е открито първото казино, разположено на
Атлантическото крайбрежие в градчето Фижейра да Фоз (Figueira da Foz), намиращо
се на 200 километра северно от Лисабон. Идилията,обаче, не продължила дълго.
След шест години в държавата се извършили сериозни изменения, ознаменуващи
края на монархията. Новите португалски власти закриват казиното през 1910г.
Следващите 16 години станали за Португалия времена на бурни политически
сътресения. За тези години в страната се сменили 44 правителства.Някои от ново
появяващите се правителства разрешавал отваряне на казина, а други ги закривали.
В течение на този период на север в страната се появили още две казина – в Ешпину
(Espinho) и в Повоа де Варзим (Povoa de Varzim). ”Смутното време” завършило през
1926г., когато в резултат на военен преврат в страната се установила профашистка
диктатура, начело на която застанал Антонио Салазар. Въпреки своите, меко казано,
нелиберални възгледи, Салазар разрешил дейността на хазартните заведения - те
органично се вписвали в неговите представи за икономически и социален живот на
нацията. При Салазар казина се появили на остров Мадейра и в градчето Ешторил
(Estoril), разположено близо до столицата. Казино Ешторил се прославило в
годините на Втората световна война, тъй като негови редовни посетители били
агенти на различни спецслужби. Именно атмосферата на това време, царяща в
казино Ешторил, вдъхновила Ян Флеминг да създаде своето първо произведение за
специалния агент 007 – „Казино „Роял”” (Casino Royale).
До 1960г. казината били достъпни само през туристическия сезон - лятото. С
появата на новите казина (в Мадейра и Ешторил), всичките 5 португалски казина
започнали да работят през цялата година.
През 1968г. приемник на Салазар, станал Марсел Каетану. Новият премиер
разработва план за развитие на южните територии на Португалия, а именно областта
Алгарве (Algarve).Той иска да я превърне в истински туристически рай на
Атлантическото крайбрежие на Европа. Основната цел, която той преследва е да
привлече богати англичани и араби, почиващи на испанския курорт Коста-дел-Сол.
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Разбирайки, че в Испания са забранени хазартните заведения, (които по мнението на
Каетану, са неразделна част от първокласния отдих) той инициира откриването на
три казина в Алгарве. Решението за развитие на Алгарве било прието през 1971г., а
още през 1973-та отваря врати казино в градчето Виламура (Villamoura). През
1974г. се появяват казината в Алвор (Alvor) и Монте Гордо (Monte Gordo).
И отново, както в началото на века, на новите казино не се удало да
работят спокойно задълго. През 1974г. в страната е извършен държавен преврат,
влязъл в
историята като „революция на карамфилите”. На власт идват
социалистите. Новото правителство започва кампания по национализация.
Национализират се банки, различни промишлени предприятия и всичките три
казина на територията на Алгарве. Обаче времето показало, че държавата управлява
неефективно хазартните заведения и през 1979г.те отново били предадени в частни
ръце.
Оттогава игралния бизнес в Португалия се развива стабилно. Затова
способства и точното законодателство в тази сфера. Основният нормативен акт,
регулиращ индустрията на хазартните развлечения, е Закон № 422/89 (Decree-Law
№ 422/89). от 2 декември 1989 година.
На него ще се спрем подробно
В първите членове на Закона се постановява, че хазартен бизнес на
територията на Португалия може да се развива изключително в специални игрални
зони. Португалските законодатели при въвеждане на тези норми са се ръководили от
принципи за икономическа целесъобразност, отчели са историческите, социалните и
други подобни фактори. Зоните , по-португалски, представлявали територии на
общини, където могат да се разполагат хазартни заведения. Такива общини се
явяват туристическите центрове на страната,като в повечето от тях вече
съществували казина. Следователно, законът, към момента на неговото приемане, не
унищожил съществуващия бизнес, напротив - потвърдил неговата необходимост и
установил правни гаранции за неговото функциониране.В съответствие със закона
към игралните зони били отнесени следните общини: Алгарве (Algarve), Ешпину
(Espinho), Ешторил (Estoril), Фижейра да Фоз (Figueira da Foz), Фуншал (Funchal),
Порто Санто (Porto Santo) и др. - общо 10 зони.В изключителни случаи,
организиране и провеждане на хазартни игри, се разрешавало и извън територията
на зоните. Към тези случаи, в частност, се отнасят игри на борда на плавателни
съдове или самолети, регистрирани в Португалия. Извън пределите на хазартните
зони и с разрешение от упълномощените за това органи, могат да се провеждат така
наречените небанкови игри (напр.бинго), но тяхното организиране и провеждане се
разрешава само по време на провеждане на важни мероприятия, на които се събират
голямо количество туристи. Освен това, в местата, където постоянно има голям брои
туристи, може с разрешение на компетентните органи, да се поставят игрални
автомати (най-вече в ресторанти).
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Над всички предприятия от хазартния бизнес е установен твърд контрол,
който се осъществява от конкретни държавни органи. Главният орган в тази сфера е
министерството на търговията и туризма на Португалия, а непосредствено на
министъра са възложени правомощията по решаване на основните въпроси, касаещи
нормалното функциониране на хазартния бизнес в страната. В министерството бил
създаден Съвет по хазартни игри (Inspeccao-Geral de Jogos), който е задължен да
помага на министъра при регулирането и контрола на индустрията на хазартните
игри. Решенията на съвета, по правило, носят консултативен характер, но именно те
в крайна сметка, определят позицията на министерството по този или онзи въпрос. В
състава на съвета влизат следните структурни единици: Главен инспектор (той
оглавява съвет), съвет на консултантите, комисия по оценка на проектите,
административна служба (тя води статистики, работи с молби,жалби,запитвания на
граждани и др.). Дейността на съвета по хазартни игри подробно е урегулиран със
Закон № 184/88.
За организиране и провеждане на хазартен бизнес е необходимо да се
получи лиценз. Редът за неговото получаване е определен в закона. По общо
правило, за компаниите, желаещи да влязат в индустрията на игрите,се провежда
публичен търг. Преди всеки търг се приема съответен нормативен акт, в който се
определят редът и условията по провеждане на търга, утвърждават се общи
изисквания към кандидатите,срокът на действие на лиценза, место на действие на
лицензи и други подобни. Решението за издаване на лиценз на победителя в търга се
взема от правителството. Заключителният етап – подписване на лицензионния
договор, в който се уговарят конкретните условия за функционирането на бъдещото
игрално заведение. От страна на държавата, контрактът се подписва от министъра на
търговията и туризма, а главния инспектор на Съвета по хазартни игри се подписва
в ролята на нотариус. Информация за всеки издаден лиценз и подписан контракт се
публикува в „Държавен вестник” на Португалия (Diario da Republica).
Освен условията в контракта, всички участници в хазартния бизнес, са
длъжни безпрекословно да спазват изискванията на законодателството за хазартни
игри. Например, в съответствие със закона, на всички казина са налагат и
задължения:
§ регулярно да провеждат развлекателни мероприятия,както е казано в закона „от
високо артистично ниво”;
§ да способстват за развитие на туризма;
§ да провеждат културни и спортни мероприятия.
За тези цели, притежателят на лиценз трябва да отделя не по-малко от 3
процента от своя доход.
Законът много подробно регламентира времето и начина на работа на
хазартните заведения. Те се делят на постоянни и сезонни. Постоянните са отворени
целогодишно, а сезонните – в продължение на шест последователни месеца.
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В член 4 от Закона е направена класификация на хазартните игри, които
казино има право провежда.Те се делят на следните видове:
a) Банкови игри с една или две банки: пунто банко, бакара, бул, американска и
фрeнска рулетки и др.
б) Банкови игри само с една банка: бляк джек /21, тридесет-четиридесет и др.
в) Банкови игри с две банки: лимитирана бакара, крапс.
г) Банкова игра: кено.
д) Небанкови игри: шмен-де-фер, бинго и др.
е) Игри на игрални автомати с парични печалби.
ж) Игри с помощта на други механически устройства, автомати.
Министърът на търговията и туризма има право да разреши провеждане и
на други игри, но за това хазартното заведение е необходимо да подаде съответно
заявление, чието утвърждаване зависи от мнението на Главния инспектор.Правилата
за провеждане на игрите за всяко казино се одобряват от министъра след
консултации с Главния инспектор. Утвърждаването на тези правила се извършва
едновременно с издаването на лиценза.
В закона детайлно е регламентиран начина за допускане в казиното на
различни категории граждани. Забранено е посещението на лица, под 18 години;
лица, признати за виновни в предумишлен банкрут; несъстоятелни длъжници,
военнослужещи в униформа, игралния персонал след като е приключил работа.
Забранено е внасянето в казината на оръжие, взривни вещества, устройства за
аудио и видеозаписи, предавателни устройства.
Влизането в хазартното заведение е възможно само след преминаване на
процедура за задължителна регистрация. В закона е определен списък на
документи,с които се идентифицират посетителите: удостоверение за самоличност
(Identity Card), паспорт, удостоверение за военнослужещ, вида на жителството,
шофьорска книжка, дипломатическа карта. Ако посетителят не е португалски
гражданин, то той може да представи или документ, издаден му от португалските
власти, или документ от своята страна, но на този документ трябва да има снимка и
подробна информация за неговия притежател. След извършване на регистрацията,на
клиента се издава специална карта.
От посетителите се взема такса за вход, чиито размер се определя от
казиното, но тя не може да превишава сумата, която ежегодно се определя от
Главния инспектор.
Със закона е установен ред за недопускане на определени играчи в казината.
Ако някой играч нарушава правилата за посещение, установени в дадено казино, то
мениджърът има право да са освободи от такъв клиент. Ръководството на
казиното,обаче, задължително уведомява за този факт представител на Главния
инспектор, да му предостави доказателства, а в някои случаи и свидетели.
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Максимално установения от закона срок за ограничаване на посещения в казино е
пет години.
Съгласно закона, всички хазартни заведения могат да бъдат отворени за
посещения по 12 часов в денонощие. Във всяко казино постоянно се намират
представители на Главния инспектор, които контролират всички аспекти на
дейността на казиното в тясно сътрудничество със служителите на игралните
домове. Например,за откриване и закриване на игралните маси,за започване на игра
на игралните автомати, задължително и незабавно трябва да се уведоми
представителя на Главния инспектор. Строго е забранена казиното да дава кредити
на своите клиенти.
Целият персонал на игралния дом е длъжен да премине през задължителна
сертификация и да получи специално разрешение за работа. Особени изисквания се
предявяват към лицата, заемащи ръководни постове в компанията-организатор на
хазартни игри. На ръководни длъжности не могат да бъдат назначени лица, които са
били осъждани за някакво престъпление,за което е трябвало да излежат шест месеца
в затвор или пък преди време са нарушили хазартното законодателство.
2005 година станала година на бурни, по португалските мащаби,
сътресения,които се дължали на това,че компанията Estoril-Sol (неин основен
собственик е азиатския хазартен магнат Стенли Хо), получила право да отвори
казино направо в столицата Лисабон. Този факт предизвикал в обществото и в
бизнес-средите разнопосочни реакции. Някои все пак одобрявал решението на
португалските власти, но болшинството били против такъв поврат на събитията.
Представители на обществеността смятали, че появата на казино в столицата,ще
окаже негативно въздействие върху моралния облик на гражданите. Бизнесът,пък,се
възмутил и упрекнал властите, че в окръг Ешторил, в който влиза и Лисабон, вече
работи едно казино. Служителите на казиното в Ешторил, (eдно най-големите в
Европа) за нещастие, намиращо се недалеч от Лисабон, още през януари 2005г.
излезли на стачка. Тяхното искане било, лисабонското казино да се намира наймалко на 35 километра от столицата.
На всички тези упреци и недоволства,правителство отговорило , че
законодателни пречки за отваряне на казино в столицата не съществуват, а че се
касае за оперирането на две казина в една зона и нали , в зона Алгарве, например,
има три казина.
Новото казино отваря врати на 19 април 2006г. То разполага с 1000 игрални
автомата и 22 игрални маси. В него има 4 бара, 3 ресторанта и театър със 634 места.
На построяване на казиното било похарчени 109 млн евро, от които 30 млн.са за
такси по лицензирането му. Още от първия ден на своето откриване, казиното не
само оправдало очакванията на собствениците, но и ги надминало.Вместо
планираните 6 000 посетители на ден, през първия месец то било посетено от около
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10 000, а след това – средно по 7 000. Всеки играч средно проигравал по 90 евро. За
първите пет месеца работа, казиното заработило 30,2 млн. евро чиста печалба.
Що се касае до целия хазартен бизнес в Португалия, то през 2005г. неговите
доходи възлизали на 310,025 млн. евро, от тях - 41,368 млн евро от банкови игри,
266,320 млн. евро от игрални автомати и 2,337 млн. евро от небанкови игри.
Избрано и преведено от Милан Илиев

