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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2007 ГОД.
І. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”
С решение № 318/08.03.2007 год. дава разрешение на
“ФИЛЕКС-1” ООД, гр. Монтана, за организиране на числова лотарийна
игра “БИНГО“ за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Монтана, ул. “Пейо Яворов” №3, хотел “Огоста“ ;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 319/08.03.2007 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. “Александър Велики”№56, с 20 (двадесет) броя
игрални автомата, с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 320/08.03.2007 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с
адрес: гр. Камено, обл. Бургас, ул. “Никола Камбов”№2, с 10 (десет)
броя игрални автомата, с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 321/08.03.2007 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с
адрес: с. Ветрен,обл. Бургас, ул. “Българка”- Търговски комплекс, с
10 (десет) броя игрални автомата, с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 322/08.03.2007 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с
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адрес: гр. Раднево, ул. “Георги Димитров”№5, с 10 (десет) броя
игрални автомата, с 10 (десет) броя игрални места;

· С решение № 323/08.03.2007 год. дава разрешение на
“ФИЛИ” ООД, гр. Плевен, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул.
“Никола Войводов” № 7, с 23 (двадесет и три) броя игрални автомата, с
28 (двадесет и осем) броя игрални места;
· С решение № 324/08.03.2007 год. дава разрешение на
“ФИЛИ” ООД, гр. Плевен, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
ул. “Пейо Яворов” № 3, хотел “Огоста“ с 20(двадесет) броя игрални
автомата, с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 325/08.03.2007 год. дава разрешение на
ЕТ “КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”, гр.Нова Загора, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: к.к “Слънчев бряг” кв. 5001,
“Многофункционална сграда”, с 10 (десет) броя игрални автомата, с 10
(десет) броя игрални места;
· С решение № 326/08.03.2007 год. дава разрешение на
„НОБЕКСТЕЛ” ЕООД , гр. Русе, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Русе, общ. Русе, ул.“ Борисова” № 51, с 21 (двадесет и един) броя
игрални автомата, с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
· С решение № 370/16.03.2007 год. дава разрешение на
„ЛОТОС-93” ООД , гр. Стамболийски, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Съединение, бул.“ Девети септември” № 15, с 10 (десет) броя
игрални автомата, с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 371/16.03.2007 год. дава разрешение на
„ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙМЕНТ”ООД, гр.София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала
с адрес: гр. София, ж.к.“ Дружба 2”, пред бл.206, с 15 (петнадесет) броя
игрални автомата, с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 407/23.03.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН”ООД, гр.София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес: гр.
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София, бул.“Александър Малинов”, УПИ ХV и ХVІ, кв. 5-е,
Търговско – административен комплекс, с 15 (петнадесет) броя
игрални съоръжения, с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 408/23.03.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН”ООД, гр.София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес: гр.
Враца, ул.“Н.Войвода” №19, с 16 (шестнадесет) броя игрални автомати,
с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 409/23.03.2007 год. дава разрешение на
„ФЕЙС 2006”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 20 (двадесет) броя игрални
автомата, с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 409/23.03.2007 год. дава разрешение на
„ФЕЙС 2006”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 20 (двадесет) броя игрални
автомата, с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 410/23.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ „ЙОАН
ВЪЛКАНОВ”, гр.София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул.“Петко Каравелов” №3, с 21 (двадесет и един) броя игрални
автомата, с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
· С решение № 411/23.03.2007 год. дава разрешение на „БИ АЙ
ДЖИ-ГРУП”ООД, гр.София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Самоков, ул.“Житна чаршия” №8, с 10 (десет) броя игрални автомата, с
10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 412/23.03.2007 год. дава разрешение на
„ДиД”ООД, гр.Враца, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес: гр. Враца,
ж.к..“Дъбника”, супер №25, с 20 (двадесет) броя игрални автомата, с 20
(двадесет) броя игрални места;
· С решение № 413/23.03.2007 год. дава разрешение на
„ДиД”ООД, гр.Враца, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес: гр. Мездра,
област Враца, ул.“Христо Ботев”, с 10 (десет) броя игрални автомата, с
10 (десет) броя игрални места;
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· С решение № 414/23.03.2007 год. дава разрешение на
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ”АД, гр.София, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. София, район Младост,
бул.“Цариградско шосе” №149, хотел ЕКСПО с 20 (двадесет) броя
игрални автомата, с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 451/30.03.2007 год. дава разрешение на
„ВЕЛЕН”ООД, гр.София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Раднево,
област Стара Загора, ул.“Г. Димитров” №7, бл.90 със 17
(седемнадесет) броя игрални автомати, със 17 (седемнадесет) 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 МАРТ 2007 ГОД.
· С решение № 327/08.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на
“ГЕЙМЪР” 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”, бул. “Гоце Делчев“ № 6;
· С решение № 328/08.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на ЕТ “ОРЛИН
ИВАНОВ-КОМЕРС”, гр. Русе за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Видин, ул. “Княз Александър Батемберг“ № 2;
· С решение № 329/08.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на ЕТ “РОЯЛС –
КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА” ООД, гр. София за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. София, бул.“Мария Луиза“-централна гара,
предгаров площад, магазин №3;
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· С решение № 372/16.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
к.к.“Пампорово”, общ. Чепеларе, обл. Смолян, х-л. “Мургавец”;
· С решение № 415/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на 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.
Кубрат, област Разград, ул.“Цар Освободител” №16;
· С решение № 416/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Бяла, област Русенска,
пл.“Екзарх Йосиф” №1;
· С решение № 417/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Разград, ж.к.”Орел”,
игрална зала “Изгрев”;
· С решение № 418/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Русе, бул.“Скобелев”,
подлез при СБА;
· С решение № 419/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: с. Ценово, област
Русенска, ул.“Цар Освободител” №77;
· С решение № 420/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: с. Сливо поле, област
Русенска, пл.“Демокрация”;
· С решение № 421/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
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срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Борово, ул.“Д. Благоев
” №2;
· С решение № 422/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.“Добрич”
№140;
· С решение № 423/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.“П.
Павлович” №1;
· С решение № 424/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.“Голям
Богдан” №5-А;
· С решение № 425/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.“Петко Д.
Петков” №1;
· С решение № 426/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.“Ангел
Кънчев” №13;
· С решение № 427/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул.“Николаевска” №101;
· С решение № 428/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.“Воден” №2а;
· С решение № 429/23.03.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение на „МЕРИКАН 2000”
ЕООД, гр.Русе, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
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срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.“Петрохан”
№80;

СПРАВКА
ЗА
ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2007 ГОД.
I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
· С решение № 365/08.03.2007 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ – 2007
г. на периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП
“ДЪРЖАВНАТА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ” и образец на
билет за участие в ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ ДЯЛ – 2007 на
периодична дялова лотарийна игра в областта на образованието, за
подпомагане на програма за отпускане на стипендии за деца сираци;
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”
· 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”;
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· 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 № 394/16.03.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
пунктовете за залагания за лото играта „ЕВРОШАНС”;
· С решение № 395/16.03.2007 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 № 471/30.03.2007 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 № 472/30.03.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
пунктовете за залагания за лото играта „ЕВРОШАНС”;
ІV. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
· С решение № 330/08.03.2007 год. дава разрешение на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София за подмяна 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 № 331/08.03.2007 год. дава разрешение на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София за подмяна с 13 (тринадесет) броя на игралните
автомати, разположени в игрално казино с адрес: гр. София, бул.”Кн.
Мария Луиза“ №131, хотел “София Принцес Хотел “ ;
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· С решение № 332/08.03.2007 год. дава разрешение на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр.Пловдив, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан
Райчо” №2, х-л „Тримонциум Принцес”;
· С решение № 333/08.03.2007 год. дава 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 № 373/16.03.2007 год. дава разрешение на
„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕАД, гр.София, за увеличение с 5 (пет)
броя игрални маси и 158 (сто петдесет и осем) броя игрални автомати със
165 (сто шестдесет и пет) броя игрални места в игрално казино с
адрес:гр.Варна,к.к.„Златнипясъци”,хотел „Интернационал”;
· С решение № 374/16.03.2007 год. дава разрешение на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр.София, за намаление с 3 (три) броя на
игралните маси в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Черни връх”
№31, в сградата на „Хемусхотелс” АД;
· С решение № 430/23.03.2007 год. дава разрешение на
„АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр.София, за подмяна на 4 (четири) броя на
игралните маси в игрално казино „ВИВА” с адрес: гр. София, пл. „Света
Неделя” №5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН;
· С решение № 452/30.03.2007 год. дава разрешение на
„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр.София, за намаление с 5 (пет) броя
на игралните автомати, разположени в игрално казино с адрес: гр.
София, ул. „Калоян” №6, хотел „Рила”;
· С решение № 453/30.03.2007 год. дава разрешение на
„КАЗИНО ФЛАМИНГО 1” ООД, гр.Пловдив, за подмяна на 13
(тринадесет) броя игрални автомати, разположени в игрално казино с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ-Обединител” №42, хотел
„Марица”;
· С решение № 454/30.03.2007 год. дава разрешение на
„АЛАДЖИО” ЕАД, гр.Варна, за увеличение с 2 (два) броя на игралните
маси и с 24 (двадесет и четири) броя на игралните автомати, разположени
в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел
„Астера”;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
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· С решение №334/08.03.2007 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна с 1 (един) брой и увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Вършец,
ул.”Република” №88;
· С решение №335/08.03.2007 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 1 (един) брой и намаление с 1 (един)
брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Берковица,
ул.”Николаевска” №11, бл. 22;
· С решение №336/08.03.2007 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Котел, ъгъла на ул. „Йордан Йовков”, ул.
„Диавена” и ул.”Св.Св. Кирил и Методий” ;
· С решение №337/08.03.2007 год. дава разрешение на
“РЕАНТ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Колев” №50;
· С решение №338/08.03.2007 год. дава разрешение на
„ХАСКОВО - М” ООД, гр. София, за подмяна на 21 (двадесет и един)
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: в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, бул. „България”№5;
· С решение № 339/08.03.2007 год. дава разрешение на
“КОБРА -08” ООД, гр. Габрово, за намаление със 7 (седем) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Шипка”
№1;
· С решение № 340/08.03.2007 год. дава разрешение на
“ГЕЙМ" ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 (четири) броя и
увеличаване с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” №11;
· С решение № 341/08.03.2007 год. дава разрешение на
“НАБА ИЙСТ ГРУП" ООД, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.Долни Чифлик,обл. Варна на ъгъла на ул.„Батак” и ул. „Тича” ;
· С решение № 342/08.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ИЛВИ – ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ", гр. Монтана, за подмяна на 2 (два)
и увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.Монтана, ул.„Хан Аспарух” №10;
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· С решение № 343/08.03.2007 год. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за увеличение с 1(един) и
подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „27-Юли” №22-24;
· С решение № 344/08.03.2007 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, бул. „Осми
Приморски Полк” №91;
· С решение № 345/08.03.2007 год. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 1(един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ген Скобелев”
№33;
· С решение № 346/08.03.2007 год. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. ”Владислав
Варненчик, І микрорайон, Битов комбинат ”Владислав Варненчик”,
тяло V;
· С решение № 347/08.03.2007 год. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за увеличение с 2 (два) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Шумен, пл.
”Освобождение” №1, хотелски комплекс „Мадара”;
· С решение №348/08.03.2007 год. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” №46;
· С решение №349/08.03.2007 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес:гр.София, община Подуяне,
ул.”Макгахан”-пазара;
· С решение №350/08.03.2007 год. дава разрешение на
“ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Пловдив, ул. „11-ти
Август”№4;
· С решение №351/08.03.2007 год. дава разрешение на
“ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.София, бул.„Васил
Левски”№ 29;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

18

· С решение №352/08.03.2007 год. дава разрешение на “НАВИ"
ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
и увеличение с
11(единадесет) броя на игралните автомати и Утвърждаване на промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр.София,
ж.к. „Иван Вазов, „Кооперативен пазар”, кв. 57, УПИ V, им. пл.№368,
местност „Иван Вазов” ;
· С решение № 353/08.03.2007 год. дава разрешение на
“ДЖОГ" ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр.София, район Оборище, бул.„Мадрид” №10;
· С решение № 354/08.03.2007 год. дава разрешение на
ЕТ“ПЕТЪР АНДРОНОВ", гр. Ловеч, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор
Кирков”, Младежки дом;
· С решение № 355/08.03.2007 год. дава разрешение на
ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН" ЕООД, гр. Нова Загора, за
увеличение със 7 (седем) броя на игралените автомати и с 10 (десет) броя
на игралните места в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил
Левски” №67А;
· С решение № 356/08.03.2007 год. дава разрешение на
“ТОРО" ООД, гр. Казанлък, за увеличение с 1 (един) брой игрално
съоръжение с 8 (осем) броя игрални места за игрална зала с адрес: гр.
Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул.”Струма” №5;
· С решение №357/08.03.2007 год. дава разрешение на
“КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес:гр.Севлиево,обл. Габровска, ул.„Стоян
Бъчваров” №8;
· С решение №358/08.03.2007 год. дава разрешение на
“КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево, за увеличение с 1 (един) брой и
подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр.Троян, ул.„Васил Левски” №32;
· С решение № 359/08.03.2007 год. дава разрешение на “ПИТ
2000" ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр.София, община „Витоша”, хотелски комплекс
„Царско село”, околовръстен път;
· С решение № 360/08.03.2007 год. дава разрешение на
“ИМПЕРИАЛ -93" ООД, гр. Шумен, за подмяна на 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Шумен, бул.
„Славянски” №30;
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· С решение № 361/08.03.2007 год. дава разрешение на
ЕТ
„МАКАО - ГЕОРГИ ДИМОВ", гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул.”Димитър Талев”№59;
· С решение № 362/08.03.2007 год. дава разрешение на “ГЕЙМ4" АД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр.София, район Лозенец, ул.”Златовръх” №37”;
· С решение № 363/08.03.2007 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”
№2-4;
· С решение № 364/08.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ГИНЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр.Карлово, за увеличаване с 4
(четири) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
ул. „Пазарна” №1;
· С решение № 375/16.03.2007 год. дава разрешение на „СТАР
ГЕЙМС” ООД, гр.Варна, за подмяна на 13 (тринадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Съборна” №36;
· С решение № 376/16.03.2007 год. дава разрешение на
„ФОРТУНА” ЕООД, гр.Бургас, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „ Георги Кирков” №22;
· С решение №377/16.03.2007 год. дава разрешение на
„ВЕЛЕН-53-ВЛАДИМИР ЕФТИМОВ” ООД, 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: в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски”№18;
· С решение № 378/16.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, гр.Петрич, за подмяна на 4 (четири)
броя и намаление с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Петрич, ул. „Братя Миладинови” №7;
· С решение №379/16.03.2007 год. дава разрешение на
“МЕГАШАНС ГРУП" ООД, гр. Варна, за подмяна на 6 (шест) броя и
увеличение с 11 (единадесет) броя на игралните автомати и Утвърждаване
на промени в „Задължителни игрални условия и правила за организиране
и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр.Балчик, ул. „Баба Райна”№1;
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· С решение №380/16.03.2007 год. дава разрешение на “ПОЛО
11" ЕООД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) броя и увеличение с 2
(два) броя на игралните автомати и Утвърждаване на „Задължителни
игрални условия и правила за организация на работа и финансов контрол
при провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр.София, бул. „Генерал Скобелев”№47;
· С решение №381/16.03.2007 год. дава разрешение на „ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя и увеличение с 2 (два)
броя на игралните 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” и допълнителни премии, „Задължителни
правила за организация на работата и финансов контрол при провеждане
на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: в игрална
зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска”№25;
· С решение № 382/16.03.2007 год. дава разрешение на
„КОНТИ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 5 (пет) броя и увеличение с 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Христо Ботев” №13;
· С решение № 383/16.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански, за увеличение с 4 (четири)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, обл.
Благоевград, ж.к. „Спартак” бл. 413;
· С решение № 384/16.03.2007 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 № 385/16.03.2007 год. дава разрешение на
„ТЕМАКС КЛУБ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „ Хан Крум”
№4;
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· С решение №386/16.03.2007 год. дава разрешение на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) 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” и допълнителни премии, „Задължителни правила за
организация на работата и финансов контрол при провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: в игрална зала с адрес:
гр. Монтана, бул. „Трети март”№47;
· С решение № 387/16.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Белоградчик, ул. „ Петко
Ковача” №2 А;
· С решение № 388/16.03.2007 год. дава разрешение на „НАБА
ИЙСТ ГРУП” ООД, гр. Варна, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Владислав Варненчик”,
Централен пазар;
· С решение № 389/16.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ЦИГОВ – ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ”, гр. София, за подмяна на
2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„
Цариградско шосе” №113;
· С решение № 390/16.03.2007 год. дава разрешение на
„КАРИНА” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе”,
подлез „Студентски общежития”;
· С решение № 391/16.03.2007 год. дава разрешение на „ММ и
В” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя и увеличение с 4
(четири) броя игрални автомати и Утвърждаване на промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
ул. „Цар Борис ІІІ” №21, хотел „България”;
· С решение № 392/16.03.2007 год. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Асен
Златаров” №21;
· С решение № 393/16.03.2007 год. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо
Ботев” №47, Автогара ЮГ;
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· С решение № 431/23.03.2007 год. дава разрешение на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 8
(осем) броя и увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Освобождение” №2;
· С решение № 432/23.03.2007 год. дава разрешение на
„БАРГЕЙМ” АД, гр. София, увеличение с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров”
№14, АХК „Анел”;
· С решение № 433/23.03.2007 год. дава разрешение на
„АБиМД” ЕООД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай, ул. „Зорница”
№1;
· С решение № 434/23.03.2007 год. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Петрич, пл. „Възраждане” №2;
· С решение № 435/23.03.2007 год. дава разрешение на „БЕФ”
ООД, гр. Сливен, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Зорница”, подлез „Никола
Петков”, зала „Калина”;
· С решение № 436/23.03.2007 год. дава разрешение на „ЕВРОГЕЙМС” ООД, гр. Благоевград, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали
Марко”№1;
· С решение № 437/23.03.2007 год. дава разрешение на
„ФОКС-1” ЕООД, гр. Бургас, 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” в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Братя Миладинови”,
бл. 38 (партер);
· С решение № 438/23.03.2007 год. дава разрешение на
„НАВИ” ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой на игралните
автомати и Утвърждаване на промени в „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к.
„Христо Смирненски”, бл.47А;
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· С решение № 439/23.03.2007 год. дава разрешение на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой и
увеличение с 4 (четири) броя на игралните 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”;
· С решение № 440/23.03.2007 год. дава разрешение на
„ИНФИНИТИ ГЕЙМ” ООД, гр. Варна, за подмяна на 4 (четири) броя
и увеличение с 15 (петнадесет) броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик”№110;
· С решение № 441/23.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„БАЙ-МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс. „Славейков”, до
бл. №21;
· С решение № 442/23.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„РУМАР - ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница”
№76-78, магазин №3;
· С решение № 443/23.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„РУМАР - ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за увеличение с 6 (шест) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост,
Нов търговски комплекс „І”, до супермаркет №59, модул №33;
· С решение № 444/23.03.2007 год. дава разрешение на „ГЕЙМ
- 4” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Средец”, ул. „Дякон Игнатий”
№4;
· С решение № 445/23.03.2007 год. дава разрешение на „ГЕЙМ
- 4” АД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя и увеличение с 1 (един)
брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Костинброд,
пазара-2-ри микрорайон;
· С решение № 446/23.03.2007 год. дава разрешение на
„ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска”
№13;
· С решение № 455/30.03.2007 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;
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· С решение № 456/30.03.2007 год. дава разрешение на
“ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати и намаление с 2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” №38;
· С решение № 457/30.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за намаление с 3 (три)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ангел
Георгиев” №50;
· С решение № 458/30.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за намаление с 4
(четири) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Брегалница” №32;
· С решение № 459/30.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за намаление с 3 (три)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „8-ми
Приморски полк” №97;
· С решение № 460/30.03.2007 год. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя и
намаление с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” №98;
· С решение № 461/30.03.2007 год. дава разрешение на
„ЕЛМА” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Любимец, паркинг на главен път Е
80;
· С решение № 462/30.03.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Разград, ул. „Искър” №16;
· С решение № 463/30.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„СИГМА-САШКА СТАНИМИРОВА”, гр. Монтана, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, кино
„Одеон”;
· С решение № 464/30.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ФОТОН-ЕКСПРЕС-ИВАН ТЕНЧЕВ”, гр. Мъглиж, за подмяна на 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Пазарска” №13, кв. 62 А;
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· С решение № 465/30.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ФОТОН-ЕКСПРЕС-ИВАН ТЕНЧЕВ”, гр. Мъглиж, за подмяна на 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Пазарска” №19, кв. 62;
· С решение № 466/30.03.2007 год. дава разрешение на
„ЕКСПРЕС-МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пирдоп, обл. София, кв.87, блокБ 1;
· С решение № 467/30.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ”, гр. Монтана, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливница, ул.
„Паисий Хилендарски” №35;
· С решение № 468/30.03.2007 год. дава разрешение на „ЕИСБУЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 20 (двадесет) броя броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев”
№5;
· С решение № 469/30.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр.Кърджали, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
бул.„България”№70 А;
· С решение № 470/30.03.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр.Кърджали, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Джебел, обл.
Кърджали, ул. „Васил Левски” №12;
VІ. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
· С решение №368/08.03.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “ТОРЪС” ООД, гр. Варна в издадено
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати –
вписва промяна на адреса на управление – заличава досегашния и вписва
нов: гр.Варна, ул.”Белински”№21;
· С решение № 402/16.03.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “БИНГО ЕЛИТ” ООД, гр. София в издадено
разрешение за организиране на числова лотарийна игра „Бинго”
в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска” №73 – вписва
преместване на седалището и адреса на управление в гр. София, район
„Триадица”, бул. „Пенчо Славейков” № 29, ет. 1, ап. 3
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· С решение № 403/16.03.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “БИНГО ЕЛИТ” ООД, гр. София в издадено
разрешение за организиране на числова лотарийна игра „Бинго” в игрална
зала с адрес : гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” №2 – вписва
преместване на седалището и адреса на управление в гр. София, район
„Триадица”, бул. „Пенчо Славейков” № 29, ет. 1, ап. 3
· С решение № 404/16.03.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “БИНГО ЕЛИТ” ООД, гр. София в издадено
разрешение за организиране на числова лотарийна игра „Бинго” в игрална
зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано” №1-3– вписва преместване на
седалището и адреса на управление в гр. София, район „Триадица”, бул.
„Пенчо Славейков” № 29, ет. 1, ап. 3
· С решение № 405/16.03.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “БИНГО ФСО” ООД, гр. София в издадено
разрешение за организиране на числова лотарийна игра „Бинго” в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Кюстендил” №66– вписва преместване на
седалището и адреса на управление в гр. София, район „Триадица”, бул.
„Пенчо Славейков” № 29, ет. 1, ап. 3
· С решение № 448/16.03.2007 год. дава разрешение за вписване
на нови обстоятелства на “СИТ-33” ООД, гр. София в издадено
разрешение за организиране на числова лотарийна игра „Бинго” в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” №132–заличава като
управител Иван Тодоров Крумов и вписва като управител Ивелина
Георгиева Тодорова.
VІІ. ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
· С решение №449/23.03.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 15503/21.12.2006г. за издаване на
разрешение на “ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала
с адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен, кв. „Загоре”, до бл. №1;
· С решение № 474/30.03.2007г. допуска поправка на явна
фактическа грешка в решение № 226/15.02.2007 г. за издаване на
разрешение на “КОРА” ЕООД, гр. Хасково за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул.
„Варна” №12;
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· С решение № 475/30.03.2007г. допуска поправка на явна
фактическа грешка в решение № 1584/21.12.2006 г. за издаване на
разрешение на ЕТ“ОРБИТА-ЕКСПРЕС-ТОДОР УРУМОВ”, гр. Стара
Загора за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев” №129;

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА
ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2007 Г.
· С решение № 397/16.03.2007 год. отказва да да даде разрешение
на “ВЕНЕРА 1” ЕООД, гр. Пловдив, за утвърждаване на представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия и правила за
формиране на специална премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „11-ти Август„ №5;
· С решение № 450/23.03.2007 год. отказва да да даде разрешение
на “ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за организиране на
хазартна дейност за игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул.
“България” №5, тъй като с решение №191/28.02.2005 год. е дадено вече
такова разрешение за посочения обект; отказва да върне платената такса в
размер на 5000 ( пет хиляди) лева;

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

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
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· С решение № 369/08.03.2007 год. се прекратява действието на
разрешение № 1416/08.12.2006 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър
Велики” №56 издадено на ЕТ„ГИНЕКС-1-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ”, гр.
Бургас преди изтичане на срока му;
· С решение № 406/16.03.2007 год. се прекратява действието на
разрешение № 1109/13.09.2006 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска” №3
издадено на ЕТ „ЧЕРНО И БЯЛО 91 – ДИМИТЪР ГОЧЕВ”, гр.
Сливен преди изтичане на срока му;
· С решение № 476/30.03.2007 год. се прекратява действието на
разрешение № 1529/29.12.2006 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, ул. „Димитър
Благоев” №14, издадено на ЕТ „МАРУШКА- ЖЕЧКО ДОНЧЕВ”, гр.
Сливен 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 МАРТ 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 № 366/08.03.2007 год. утвърждава на “ИНТЕРХОТЕЛ
ГРАНД - ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр. София, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино” с включено ново първоначално
зареждане на игралните маси за “Тексас холдъм покер” в игрално казино с
адрес: гр. София, пл. “Народно събрание” №4;
· С решение № 473/30.03.2007 год. утвърждава на “ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, представените
Ообразци за счетоводна отчетност в игрално казино с адрес: гр. София,
бул. “Генерал Тотлебен” №8, хотел “Родина”;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
· С решение № 367/08.03.2007 год. утвърждава на “БРИЗ Л”
ЕООД, гр. София, представените промени в „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
допълнителна премия “Лек автомобил” в игрална зала с адрес: гр. София,
район Витоша, местност “Павлово - Бъкстон”, бул. “Александър
Пушкин” № 2;
· С решение №396/16.03.2007 год. утвърждава на “ФЕНИКС2004” ЕООД, гр. Сливен, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора,
кв. „Загоре”, до бл. №1;
· С решение №398/16.03.2007 год. утвърждава на ЕТ “РАДЕЛА –
РАДИОН КАЦАРОВ”,
гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр.Момчилград,
ул. „Гюмюрджинска” №46;
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· С решение №399/16.03.2007 год. утвърждава на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Девин, общ.
Девин, обл.Смолян, хотел „Девин”;
· С решение №400/16.03.2007 год. утвърждава на “ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
„Симеон Велики” №1;
· С решение №401/16.03.2007 год. утвърждава на “НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №32;
· С решение №447/23.03.2007 год. утвърждава на “УИН БЕТ”
ЕООД, гр. София, представените промени в „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с влючени условия и правила за формиране на премия
“ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, хл. „Бургас”;
СПРАВКА
СПИСЪК – ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ТИПОВЕ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И ДРУГИ ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ
23 МАРТ 2007 Г.
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
1.

УдостоНаименование
верение
№
ИА 1032 MULTI GAME /
MULTI
GAMINATOR
“42”

Тип / версия

Вид

Производител/
вносител/номер
на разрешение
FV680,
Austrian gaming
вер. Gaminator видеорийл Industries, внос.
4,8,10
“Плежър кампъни”
АД-№108/16.04.03г.

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

“Плежър
кампъни” АД
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

ИА 1033 MULTI GAME /
MULTI
GAMINATOR
“42”
ИА1034 PENGUIN PAYS
HYPERLINK

FV623,
Austrian gaming
вер. Gaminator видеорийл Industries, внос.
4,8,10
“Плежър кампъни”
АД-№108/16.04.03г.
Aristocrat MK5 видеорийл Aristocrat Ltd., внос.
“Плежър кампъни”
АД-№108/16.04.03г.
ИА1035 QUEEN OF THE
Aristocrat MK5 видеорийл Aristocrat Ltd., внос.
NILE HYPERLINK
“Плежър кампъни”
АД-№108/16.04.03г.
ИА1036 CLEOPATRA
Aristocrat MK5 видеорийл Aristocrat Ltd., внос.
HYPERLINK
“Плежър кампъни”
АД-№108/16.04.03г.
ИА1037 GAMINATOR 8
FV623/FV680 видеорийл Austrian gaming
Industries, внос.
“Геймпром” ЕООД,
№ 472/19.07.04г.
ИА1038 GAMINATOR 18
FV623/FV680 видеорийл Austrian gaming
Industries, внос.
“Геймпром” ЕООД,
№ 472/19.07.04г.
ИА1039 GAMINATOR 19
FV623/FV680 видеорийл Austrian gaming
Industries, внос.
“Геймпром” ЕООД,
№ 472/19.07.04г.
ИА1040 DOLHIN
Aristocrat MK5 видеорийл Aristocrat Ltd., внос.
TREASURE
“Плежър кампъни”
HYPERLINK
АД-№108/16.04.03г.
ИА 1041 BLITZ
Fantasy Island видеорийл “Блиц-сервиз”
ЕООД,
№ 211/07.08.02
ИА 1042 БАРГЕЙМ
BG 54-03,
видеослот "Казино технологии"
вер. V 1.10
АД,№ 323/18.09.01г.
Emperor’s
Adventures

“Плежър
кампъни” АД
“Плежър
кампъни” АД
“Плежър
кампъни” АД
“Плежър
кампъни” АД
“Геймпром”
ЕООД.
“Геймпром”
ЕООД.
“Геймпром”
ЕООД.
“Плежър
кампъни” АД
“Блиц-сервиз”
ЕООД
"Казино
технологии" АД
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А. БУКМЕЙКЪРСКИЯТ БИЗНЕС
Евгений Гик,
майстор спорта по шахмат, кандидат на физико-математическите науки
Родина на съвременния букмейкърски бизнес е Англия, а негова основа
са традиционните английски залагания на конни състезания. Конни състезания и
аукциони на породисти коне най-напред е организирал Ричард Татерсол през 1780г.,
а първата букмейкърска контора е отворена в средата на XIX век в Лондон от Фред
Суиндел и Левиатан Дейвис.
Клиенти на букмейкърските кантори били любители на спорта със
склонност към хазарт. Те искали да се развличат, да поддържат любимия спортист
или отбор и като проявявали своите аналитически способности, им се удавало да
припечелват немалко.
Възможни са най-различни видове залагания за изхода от дадено
състезание. Най-древният и най-прост вид е обикновено залагане на пари при облог
между няколко запалянковци при участието на букмейкър, които взема за своите
услуги определен процент от печалбата. В система на тотализатор на конни
надбягвания при познаване на победителя от всеки тур, печалбата се определя като
от сумата на направените залози се удържа фиксиран процент,които представлява
печалбата на собственика на тотализатора.Този принцип е аналогичен на
разпределението на печалбите в лотарията и обикновено организаторите вземат не
по-малко от е 40% от общата сума на залозите.
Букмейкърите-аналитици (в големите букмейкърски контори те са няколко
десятки) съставят свои спортни прогнози.След това въвеждат поправки в разчетите,
така че коефициентите при приемане на залози, респ. при изплащане на печалби,
при какъвто и да е резултат, да дават на букмейкърите максимална печалба.
Коефициентите постоянно се менят ,така че играта много напомня борса т.е важен е
не толкова направения избор, но и в какъв момент е направен залога. Букмейкърите
се ориентират много добре в постоянно изменящите се ситуации.Обикновено след
всеки крупен залог, коефициентът на печалба са намалява.
В днешно време в букмейкърския бизнес съществува жестока конкуренция,
поради което предлаганите услуги постоянно се разширяват.Нараства броя на
видовете спорт, обхванати със залагания, както и видовете залози. Букмейкърските
контори провеждат презентации, на които се предлага да се играе безплатно, като
техни представители действат в казината, които се посещават от богати хора.
Посетителите биват информирани за конете, след това се приемат залози, а
състезанието
на
хиподрума
се
демонстрира
на
телестена.
Нелегалната игра е една сенчеста страна на хазартния бизнес въобще и на
букмейкърския
в частност. Известни са случаи на нелегални т.н. „леви”
букмейкъри, които вместо да дадат големите печалби, просто изчезват заедно с
парите. Използват се и други прийоми, такива като „печелившия” е подставено
лице или пък неправилно се записани направените залози. А е възможно да се случи
така,че и най-честния нелегален букмейкър не е в състояние да изплати неочаквано

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

34

голяма печалба. Робърт Енгълтън, американец, живущ в Хюстън , е най-печално
известния нелегален букмейкър. Той не бил традиционен мошеник, но успешно
работел като полицейски осведомител , като в замяна на полицейския „чадър”, той
доносничил за своите конкуренти-букмейкъри, в резултат на което станал
монополист и невероятно богат.
Увлечението към дадена игра може да прерасне в болезнена страст,
лишаваща човек не само от пари, но и от нормален живот. Увлечението към
спортните залагания малко се отличава от другите хазартни игри.Поради това са се
появили и мошенически начини за печелене на големи суми пари. А ето и един
специфичен мошенически прийом – уговорените мачове. Много хора са се сещали ,
че е възможно да се направи огромен залог, а след това да се осигури нужния
резултат и накрая да се заработят огромни пари. Да участвуват в „договора” могат
и играчи и треньори, и съдии. При това,обаче, букмейкърите могат да бъдат, както
организатори,така и потърпевшата страна. Скандали, свързани с договорени
резултати, възникват често, макар че е не е лесно да се докажат. Първият голям
скандал от такъв род се разразил още през 1919г. в САЩ, когато осем играчи на
бейзболния отбор „Уайт Сокс”, продали мача и получили пари от букмейкърите.
Английските букмейкъри обикновено се държат на висота и помагат да се
разобличат измамниците. По правило, букмейкърите първи узнават за уговорените
мачове. Ако на тази или онази среща е заложено няколко пъти повече, отколкото на
останалите игри от тура, взети заедно, изводът се налага от само себе си.
Букмейкърите се отнасят изключително внимателно и към срещите на тенисисти от
средно ниво – такива играчи често залагат против себе си и преднамерено губят.
През 2004г. английските букмейкъри станали инициатори на разследване на УЕФА,
когато в мач за нейната купа между гръцкия „Панионис” и „Динамо” (Тбилиси),
подозрително голям брой залози „отгатнали” крайния резулта 5:2. В началото на
2005-а година, заради провеждане на договорени мачове в рамките на националния
шампионат , бил дисквалифициран германския футболен съдия Роберт Хойцер,
понеже му платили нелегални букмейкъри, свързани с престъпни групировки от
Хърватия.
През XXI век най-голямо развитие букмейкърския бизнес получил във
Великобритания и Италия, където годишния обем на залозите в тези страни
съставлява 10-12 млрд. долара. Ясен закон за букмейкърството действува в Англия
и е бил приет през 1963 година. А в САЩ (първата букмейкърска контора се
появила през 1866г.),където във всеки щат действат свои закони, хазартния бизнес, в
това число и букмейкърските контори, работят легально само в Невада.
Мощни конкуренти на букмейкърските контори станаха Интернет-системи
за залози. Най-голямата от тях и активно работеща в Интернет е „Бетфеър”,
създадена през 1999г. от Андрю Блек и Ед Рей. Тя има около сто хиляди клиенти в
цял свят и приема до 1 милион залога на седмица и нейния годишен оборот е около
2,6 млрд. фунта. „Бетфеър” се върна към най-старата система залагане на пари –
облог между двама играчи, които се намират един с друг чрез Интернет. Обхванати
са различни видове спорт,конни състезания, а също така и състезания с кучета и
даже политически събития. Тази кантора е прочута с добрата си репутация и
активно участва в изобличаване на организатори на уговорени срещи. През 2004 г.с
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помощта на „Бетфеър” били арестувани 16 организатори на договорени надбягвания
с коне , в това число и жокея-шампион Кирен Фелън. За разлика от конкурентите,
трите най-големи „класически” букмейкърски контори - „Корал”, „Ландброукс” и
„Уилям Хил” – „Бетфеър” не приема анонимни залози. За всеки клиент се попълва
картичка, по която може да се проследи цялата история на неговите залози.
Разбираемо е ,че „класическите” букмейкърски контори търсят нови пътища
за развитие на своя бизнес. До неотдавна болшинството пунктове приемаха залози в
неудобни помещения, на чието гише се виеха опашки. А сега вече никой не се
учудва на залозите,направени по телефон или чрез Интернет. Заедно с това в много
страни по света набират все по-голяма популярност спортните букмейкърски
клубове, в които , освен че можеш да направиш своя залог,но и да гледаш
състезанието пряко в ефир по телевизори, да пийнеш бира и да коментираш с
приятелите си.
Подбрал и превел Милан Илиев

След Гамбели - и Плаканика.
Европейският съд е последователен в борбата срещу монополите в
хазарта и залозите
Автори:
Тибо Вербист (адвокат от адв.колегия на Париж и Брюксел, хоноруван преподавате)
Етиен Вери (адвокат от адв.колегия на Париж и Брюксел, хоноруван преподавател)

Гръм и мълнии в света на хазарта и залозите. Три години след решението по
делото Гамбели, Европейският съд продължава в същата насока. Той осъжда
италианските наказателни санкции за събиране на залози от посредници, действащи
от името на чуждестранни дружества, произнесени в противоречие с европейското
право. За Съда, една страна-членка не може да прилага наказателна мярка поради
неизпълнение на административна формалност, която тя не позволява или
възпрепятства да се изпълни, което е нарушение на европейското право. Върху това
трябва сериозно да се замислят страните, които продължават да защитават
националния монопол под претекст защита на обществения интерес, като
стимулират дейностите по хазарт и залагания заради значителните приходи, които
те носят на държавата. Според италианския закон, организирането на хазартни игри
или събирането на залози става чрез предварително придобиване на концесия и
разрешително от полицията. Всяко нарушение на тези правила подлежи на
наказателни санкции достигащи до три години затвор.
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През 1999г. компетентните италиански власти са раздали, в резултат на
подадени молби, 1000 концесии за залагания при спортни състезания и 671 нови
концесии за конни надбягвания /329
съществуващи
концесии
са
били
автоматично подновени/. Тези концесии имат валидност шест години и се
подновяват за същия срок. Тази процедура изключва операторите, конституирани
под формата на дружества, чиито акции се търгуват на регламентираните пазари.
Сред последните се намира дружеството за английско право Stanley International
Betting Ltd, титуляр на лиценз от община Ливърпул и част от групата Stanley Leisure
plc, английско дружество търгуващо на Лондонската борса, навремето на четвърто
място при големите букмейкъри и на първо място по притежание на игрални зали в
Обединеното кралство. Stanley развива дейност в Италия по заобиколен път, чрез
„центрове за предаване на данни” /ЦПД/, управлявани от независими оператори,
свързани с договорни отношения със Stanley, предлагащи на желаещите да залагат
дистанционно достъп до сървъра на Stanley в Обединеното кралство. Тримата
господа- Плаканика, Палазесе и Скоричио, са управляващи ЦПД свързан със
Stanley. През 2004г. те са обвинени пред трибунала в Ларино и трибунала в Терамо
за упражняване на организирана дейност по събиране на залози без необходимото
разрешение от полицията. Тези съдебни институции са отправили запитване до
Европейския съд дали италианското законодателство в областта на хазартните игри
е съвместимо с европейските принципи за свободата на учредяване и свободно
предлагане на услуги.
Европейският съд припомня най-напред, че един закон, който забранява - под
заплахата от наказателни санкции – извършването на дейности в сектора на
хазартните игри без концесия или разрешение на полицията, включва ограничения
на свободата на учредяване, както и на свободното предоставяне на услуги.
Впрочем, моралните, религиозните или културните особености, както и вредните
морални и финансови последици за отделния човек и обществото, които са свързани
с хазартните игри и залаганията оправдават подобни ограничения. Разбира се,
последните трябва да са добре премерени. Съдът разглежда след това различните
условия, налагани от италианския закон
Концесията
Италия води експанзионистична политика в областта на хазартните игри,
целяща да привлече както играчи, склонни към забранени хазартни игри и
залагания, така и такива, които упражняват разрешени и регламентирани дейности.
Съдът постановява, че за да постигнат тази цел, оторизираните оператори трябва да
предоставят една внушаваща доверие и привлекателна алтернатива на забранената
дейност, което може да включва широка гама от игри, добра реклама и прибягване
до нови техники на разпределение. Това италианско намерение за оправдаване на
необходимостта от концесия цели предпазване на дейностите в областта на
хазартните игри от криминализация . Съдът приема, че една концесионна система
може да представлява ефикасен механизъм, който позволява контрол върху
операторите, действащи в тази област.
В замяна на това, Съдът не разполага с достатъчно фактически материал за да
прецени съвместимостта на ограничението за общия брой на концесиите с
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европейското право. Фактът, че броят на концесиите се смята за „достатъчен” за
цялата национална територия на базата на една специфична преценка, не би могъл
сам по себе си да оправдае спънките при свободата на учредяване и свободното
предоставяне на услуги, причинени от това ограничение. По този повод Съдът
задължава обратно съдебните институции да проверят дали, ако се ограничи броят
на операторите, действащи в сектора на хазартните игри, националното
законодателство ще отговаря истински на желаната цел, а именно - предотвратяване
на измамничеството или криминализацията на дейностите от хазартния сектор.
Съдът постановява, че тоталното изключване на капиталните дружества от
участие в процедурите по отпускане на концесии, в желанието да се избегне
измамничеството или криминализацията в хазартния сектор, е прекалено. На
практика съществуват други начини за контрол над сметките и дейността на
операторите, като свободата на учредяване и свободното предлагане на услуги се
ограничават в минимална степен / например, като се събират сведения за
представителите на тези дружества или техните основни акционери/. Съдът добавя,
че незаконността на изключването на някои оператори от участие в процедури по
подаване на молби, задължава страната- членка да предвиди съответни процедури за
защита на правата, които тези оператори имат съгласно европейското право
/например, отменяне и преразпределение на стари концесии/. Същевременно,
липсата на концесия не може да бъде предмет на спор от страна на такива
оператори.
Разрешение от полицията
Процедурата по получаване на разрешение от полицията , допускаща
предварителното наличие на концесия, е, следователно, натоварена със същите
недостатъци, както и тази при получаването на концесии. Не могат да бъдат
упрекнати хора, които не са могли да получат разрешение от полицията, тъй като те,
в нарушение на европейското право, са били изключени от участие при отпускането
на концесии.
Наказателни санкции
По принцип, наказателното законодателство е от компетентността на странитечленки, но европейското законодателство стеснява до известна степен тази
компетентност: наказателното законодателство не може да ограничава основни
свободи, гарантирани от европейското право. Съдът потвърждава, че една страначленка не може да налага наказателна санкция за неизпълнение на административна
формалност, когато изпълнението на тази формалност се възпрепятства от странатачленка, в нарушение на европейското право. Италианската република би могла да
наложи в такъв случай само санкции за упражняване на организирана дейност по
събиране на залози без концесия или полицейско разрешение.
Подбрал Милан Илиев
Превел Христо Василев
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· ШВЕЦИЯ

Върховният Европейски Съд отказва на Унибет
незабавен достъп до пазара в Швеция
13 март 2007г. – Днес Европейският съд отхвърли иска на частния оператор на
хазартни игри Унибет за незабавен достъп до пазара на една страна-членка –
Швеция. Оттук нататък Унибет трябва да чака решението на шведските
правораздавателни органи в рамките на течащата процедура.
Д-р Вилфрид Уортман, Председател на Европейската Асоциация на
Държавните лотарии и Тото /Европейски лотарии, ЕЛ/ приветства това решение:
„ Днешното решение потвърждава отново, че частните оператори на хазартни
игри трябва да се съобразяват с националните закони на страните-членки на ЕС,
които ограничават предлаганията на спортни залози и други хазартни игри.
Националните власти са в абсолютното си право да поддържат тези закони”.
Д-р Уортман припомня взетото миналата седмица решение от Европейския съд по
делото Плаканика: „ миналата седмица Съдът постанови, че страните-членки не
са длъжни да признават чуждестранни лицензи за хазартни игри. От друга
страна, каквито и да са претенциите на частния сектор по страниците на
пресата, решението на съда от миналата седмица узаконява неявно монопола в
хазартните игри. Европейските Лотарии са удовлетворени от яснотата на тези
последни решения на Съда. Няма никакво съмнение, че страните-членки са
свободни да дефинират своите собствени цели относно политиката при
хазартните игри и да определят точно най-добрия начин за защита на
гражданите от жестоката конкуренция в този изключително чувствителен
сектор. Общественият интерес съществува от момента, в който
правителствата на страните-членки с пълно право започват да се тревожат от
криещите потенциални рискове хазартни игри без ограничения. Особено
настойчиво се опитват да проникнат на пазарите в ЕС офшорните организации –
някои без задължително да се подчиняват на законите в ЕС. Това определено не е
коректно”.
Решението на Съда от 6 март 2007г. по делото Плаканика /§ 45 и следващи/
потвърждава ясно влязло в сила предишно решение /постановено по делото
Шиндлер от 1994г./, което предоставя на страните-членки правото да упражняват
ограничителен режим върху хазартните игри и/или монопол върху тях, и да имат
правото да санкционират нелегалните транснационални предлагания на такива игри.
Съдът постановява, че защитата на потребителите, предотвратяването на измами и
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подбуждането към прахосничество по време на играта, както и принципната
необходимост от защита на обществения ред, са много значими обществени цели,
които оправдават ограниченията по отношение свободното движение на услуги,
както и спрямо правото на една организация да разкрива свои пунктове за продажба
в друга страна-членка /чл.43 и чл.49 от Договора за ЕС/.
Бележки към издателите
Историческа справка
Дело С-432/05 на Европейския съд /делото Унибет/ - Принцип на юридическа
защита – Национално законодателство, което не предвижда оспорване на
целесъобразността на национално решение посредством друго законодателство –
Процесуална автономия – Принцип на еквивалентност и ефективност – Временна
защита.
Политиката на хазартните игри в Швеция не позволява на Унибет да
представи своите игри там. Организацията предприе юридическа акция пред
шведските съдебни власти с аргумента, че това е нарушение на европейското право
и поиска шведските закони да не се прилагат, докато не бъде окончателно решен
въпросът за тяхната съвместимост с европейското право /в момента в процедура/.
Днешното решение на Европейския съд отговаря на искането на Върховния съд на
Швеция за едно предварително решение, постановяващо, че шведските съдилища не
са длъжни
да се произнасят по въпроси, свързани със съвместимостта с
европейското право, извън основната съдебна процедура. Унибет не притежава
шведски лиценз и декларира, че няма намерение да кандидатства за такъв. Както
други оператори на хазартни игри по Интернет, така и Унибет смята, че един
лиценз от Гибралтар или Малта им дава право да предлагат своите игри и в други
страни-членки. Обаче нито едно европейско законодателство не признава подобно
право.
Подбрал Милан Илиев
Превел Христо Василев
· НОРВЕГИЯ

Съдът на Европейската Асоциация за Свободен Обмен /ЕАСО/
потвърждава монопола на норвежките хазартни игри – „ държавният
монопол се бори по-ефикасно срещу изпадането в зависимост от
хазартната игра в сравнение с частния оператор”
14 март 2007г. - Съдът на Европейската Асоциация за Свободен Обмен
/СЕАСО/ потвърждава монопола на Норвегия по отношение на игралните автомати
и декларира, че един държавен монопол е по-подходящ в борбата срещу
пристрастяването към хазартната игра отколкото един частен оператор /§ 51 и 51 от
съдебното решение; по-долу/.

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

40

Д-р Винфрид Уортман, Председател на Европейската Асоциация на
Държавните Лотарии и Тото /Европейски Лотарии, ЕЛ/, приветства това решение:
„ става дума за второ поражение в рамките на една седмица на поддръжниците
на комерсиализацията на хазартните игри пред един Европейски съд. Последната
седмица влезе в сила решението на Съдът за Европейска Справедливост /СЕС /,
съгласно което Страните-членки са свободни да дефинират своите собствени цели
по отношение политиката в областта на хазартните игри и да определят точно
степента на защита, с необходимата продължителност, която смятат за нужно,
при осъществяване на техните намерения за защита на обществения интерес,
какъвто е борбата срещу зависимостта от хазарта, като това се прави по един
систематичен и целенасочен начин. Нещо повече, - каквито и да са претенциите на
частния сектор в пресата – решението на СЕС от последната седмица узаконява
имплицитно монопола върху хазартните игри. С това решение Съдът на
Европейската Асоциация за Свободен Обмен - /СЕАСО/ дава ясно да се разбере,
като декларира това изрично, че борбата срещу зависимостта от хазарта е далеч
по-успешна посредством един държавен монопол.”
Днес Съдът на Европейската Асоциация за Свободен Обмен /СЕАСО/ отхвърли
възражение на Надзорния Съвет на Европейската Асоциация за Свободен Обмен
/ЕАСО/– еквивалентът на Европейската Комисия – претендиращо, че въвеждането
на монопол върху игралните автомати представлява едно несправедливо налагане на
ограничение върху свободата на учредяване и свободното движение на услуги в
държавите от ЕС и ЕАСО.
СЕАСО работи по подобен на Съда за Европейска Справедливост /СЕС/ на ЕС
начин със страните членки на ЕАСО, като Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в
европейското икономическо пространство /ЕИП/. Всяка от 27-те страни-членки на
ЕС и съвкупността от страните от ЕАСО /без Швейцария/ са членки на ЕИП.
Споразумението за ЕИП постановява същите „пазарни свободи” /свободно
движение на услуги и учредяване/ залегнали в договора, обединяващ страните от
ЕС.
Бележки към издателите
Съд на Европейската Асоциация за Свободен Обмен /СЕАСО/, дело Е-1/06
– Национално законодателство регламентиращо монопола на държавата върху
игралните автомати – ограничение върху свободата на действие и свободното
движение на услуги – правораздаване – законни цели – синхронизиране на
националното законодателство – необходимост от национално законодателство.
Извадки от съдебното решение:
§ 51 Обществено значимите цели, които националното законодателство се
стреми да регламентира, трябва да се разглеждат в своята цялост. Според Съда,
разумно е да се предположи, че един оператор, притежаващ монопол в областта на
игралните автомати, подложен на ефикасен контрол от компетентните обществени
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власти, би бил по-мотивиран в търсенето на решения за борба срещу зависимостта
от хазарт в сравнение с един частен оператор, или хуманитарни организации, или
някакви социални дейности, които зависят частично от приходите от игралните
машини. Впрочем, лесно е да се предположи, че по принцип Държавата може полесно да контролира и насочва един държавен оператор, отколкото частни
оператори. Посредством своята роля като собственик, Държавата притежава
допълнителни средства за въздействие върху поведението на оператора чрез
законодателно уреждане на публичното право и на надзора. На практика,
ефикасността на обществения контрол и
прилагането на един достатъчно
рестриктивен подход по отношение на игралните машини представляват в случая
основния момент от баланса на предприетата мярка. В ситуация, когато
законодателната реформа в областта на игралните машини в Норвегия все още не е
влязла в сила, съдът не може да предположи, че общественият контрол и
приложението на съответната политика няма да съблюдават тези изисквания.
§ 52 Съдът заключава, че защитникът е доказал в достатъчна степен, че
системата на изключителни права, предмет на протестираното решение , може да
бъде по-ефикасна в своето съответствие на посочените там цели, разглеждани в
тяхната цялост, отколкото другите средства, предложени от искателя.
Лозана, 15 март 2007г.
Подбрал Милан Илиев
Превел Христо Василев

ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА „ОН-ЛАЙН БИНГО ЕВРОПА”
Представителите на индустрията на „он- лайн Бинго” в края на м. януари
2007г. обсъдиха състоянието на съвременния бизнес с играта „Бинго” на първата
конференция „Он-лайн Бинго Европа”, организирана от компанията „Bullet
Business”.
По прогноза на аналитиците в този сектор на хазартния бизнес се очаква
гигантски ръст и то за кратък срок. На конференцията проведена в Лондон е
направен преглед на историята на зараждане на традициите с играта „Бинго”,
сформирани са ключовите актуални тенденции ,изложени са перспективите за
бъдеще. Бурното развитие на пазара на играта „Бинго” във Великобритания се
наблюдава особено през последните осемнадесет месеца, като продължава да расте.
Съгласно статистиката ежедневно в интерактивното „Бинго” играят около 4000
човека само на територията на Обединеното кралство Англия. Предвижда се
увеличение на броя на постоянните играчи на 30 000 души.
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НОВО РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ В РУСИЯ
От 1 януари 2007 г. в Русия влезе в сила нов федерален закон за регулиране на
дейността по организацията и провеждането на хазартни игри. Закона предвижда
създаването в страната на четири зони , където ще могат да се разположат
заведенията за организиране на хазартни игри. По този начин целия хазартен бизнес
вече е концентриран следните зони: Калининградска област, Алтайския и
Приморския край, а също така между Ростовската област и Краснодарския край.
Останалата територия на Руската Федерация ща бъде свободна и в нея няма да има
заведения за хазарт. Прехвърлянето на казината в хазартните зони трябва да
завърши до 1 юли 2009 г., но от 1 юли 2007 г. всички заведения за хазарт, които не
съответстват на изискванията на федералния закон, подлежат на закриване. През
времето на преходния период се запазват всички въведени по-рано регионални
ограничения за хазартния бизнес. Забранено е организирането на хазартни игри при
използването на информационно -телекомуникационни средства, в това число – по
Интернет. Управлението на хазартните зони ще се осъществява от държавни
регулативни органи на Федерацията. Посещаването на тези заведения може да се
извършва само от лица над 18 г. Активите на организаторите на хазартни игри в
казината и в залите с игрални автомати не могат да бъдат под 600 милиона рубли и
100 милиона рубли – за организаторите на букмейкърски офиси и тотализаторите. В
закона е предвидено, че букмейкърските офиси и тотализаторите могат да работят и
извън приетите зони, но при условие , че самите офиси се намират в хазартните
зони, а извън техните предели могат да бъдат само пунктовете за приемане на
залози. Площта на казината трябва да бъде не по-малко от 800 кв. м., в които следва
да има не по-малко от десет игрални маси, като в тези зали могат да се разполагат и
игрални автомати. Площта на залите с игрални автомати не може да е по-малка от
100 кв. и в тях трябва да има не по-малко от 50 игрални автомати. Печалбата от
всеки игрален автомат трябва да бъде не по-ниска от 90%.
ЕВРОПА СЕ СТРЕМИ КЪМ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ХАЗАРТНИЯ БИЗНЕС
Рим планира да започне издаването на лицензии за организиране на хазартна
дейност на редица национални и международни фирми, желаещи да открият
букмейкърски пунктове, павилиони, казина или да предложат он- лайн хазартни
услуги на италианците. Тази крачка се оценява от международната хазартна
общественост като важно предвижване към либерализация на хазартната дейност в
Европа. Решението на правителството, което традиционно е разглеждало хазартната
промишленост като бизнес „на границата на приемливостта” е мотивирано от
разширяването на достъпа на хазартните услуги, благодарение на техническия
прогрес в този отрасъл. Оборотът на европейският пазар на залаганията възлиза по
последни данни на петдесет милиарда евро. Перспективите в Европа се разширяват
за сметка на американската блокада на транзакциите от хазартна дейност и като
последица преориентацията на международните оператори към европейските
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клиенти. Като най-авангардна и либерална страна към хазартната индустрия остава
Великобритания, която е приела законодателство, разширяващо лицензирането на
всички видове он-лайн и стационарни хазартни дейности. Най-големият английски
букмейкър “Camelot” е обявил плановете си за създаване на първата глобална
лотария с безпрецедентен по размерите си джакпот – двеста, двеста и петдесет
милиона фунта стерлинги. Проектът е реализуем в случай на продължение на
лицензия на фирмата в близките седем години . В настоящият момент 48 региона и
страни претендират за този лицензий. Мащабният проект е главната надежда на
бренда на лицензионната заявка на адреса на Националната Лотарийна Комисия. По
прогнозите на “Camelot” до сто милионера ще станат ежегодния продукт на
гиганското световно лото. Мега джакпота два пъти превишава рекордния в
настоящия момент приз на европейското разиграване на “Euro Millions” ( евро
джакпота представлява 125 милиона фунта стерлинги). По замисъл на букмейкъра
шест или седем лотарийни топки ще бъдат избирани в различни географски точки на
света и ще представляват печелившата комбинация.
Испанското правителство е определило началото на подготовката към
регулиране и лицензиране на он- лайн фирми организатори на хазартна дейност. В
тази връзка в региона се очаква хазартен бум – приток на чуждестранни Интернетоператори. Испанските лицензии ще бъдат със срок на действие пет години.
Въпреки директивите на САЩ, Испания предпочита да извлече максимална полза от
законния хазарт, вместо да забранява този популярен вид услуги и да ги оставя в
сенчестата икономика. Политиката на Великобритания, Италия и Испания рязко
контрастира с монополистичната тактика на Франция.
За съжаление правителството на Франция се е отказало да легализира
футболните залози, тотализатора на надбягванията, казината и сайтовете за он-лайн
покер, като е одобрило три поправки, препятстващи всички видове хазартна
дейност. Обвинения в нарушение на закона ще бъдат предявени към лицата,
рекламиращи хазартните портали в мрежата на Интернет. Постановлението засяга
непосредствено хазартните сайтове, а така също и всички посредници. Размерът на
глобите е определен в размер на 37 500 евро или 50 % от рекламните инвестиции.
Властите си запазват правото да замразяват за половин година всяка банкова
транзакция, свързана с хазартния бизнес. С други думи играчът не може по законен
път да получи своята награда във вид на платежно нареждане. Очевидно в тази
връзка особена актуалност придобиват чековите разплащания. Независимо от тази
ситуация изследванията показват, че европейският пазар на интерактивните
хазартни игри продължава да расте, като се прогнозира двойно увеличение на ръста
към 2010 г.
ПЪРВОТО СРЪБСКО КАЗИНО ЩЕ СЕ ОТКРИЕ В БЕЛГРАД
В Белград, Сърбия през юли 2007 г е запланувано откриването на първото
казино. Заведението за хазартна дейност ще бъде разположено на територията на
хотел “Югославия”. Стойността на лицензия за организиране на хазартна дейност
представлява осемнадесет милиона евро. Организаторът на казиното е фирмата
“Grand Casino“, регистрирана в Сърбия, като главен собственик се явява “Casinos
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Austria Group” ( международен организатор на хазартна дейност в казината в
Аржентина, Чили и Южна Африка), като сръбският проект е част от глобалния план
за експанзия на фирмата в Европа. Съветът на директорите в Сърбия в областта на
хазартните игри е издал още един лиценз за организиране на хазартна дейност в
казино на територията на Белград, но времето за реализирането на този проект за
сега не е уточнено. Само за миналата година приходите от хазартна дейност в
Сърбия възлизат на петдесет милиона евро.
МАЛАЙЗИЙСКИЯТ ОРГАНИЗАТОР НА КАЗИНАТА В СИНГАПУР
СЕ БОРИ ЗА ТРЕТОТО МЯСТО В СВЕТОВНАТА ХАЗАРТНА
ИНДУСТРИЯ
Малайзийската фирма “Genting Bhd” , която е собственик на втория
сингапурски лиценз за организиране на хазартна дейност, е заявила че в течение на
близките десет години ще стане третата в света фирма от този бизнес. Проектът на
острова Сентоза е планиран за откриване през 2010 година и вече четири- пет
години “Genting Bhd” очаква чувствителен прираст на оборота. В настоящият
момент по пазарна стойност фирмата заема пето място, като инвестициите от 3-4
милиарда евро в сингапурски развлекателни центрове откриват по-големи
перспективи. Към настоящият момент фирмата има две казина в Малайзия, като
притежава и най-големите казина и Англия и най-големите круизни линии в Азия.
Годишният обем на продажбите на “Genting Bhd” по последни данни представлява
милион и половина долари. Главните конкуренти на фирмата са “Las Vegas Sands
Corp.”с обем на продажбите 1,7 милиарда долари, “MGM Mirage” с 6,5 милиарда
годишен доход и “Harrahs Entertainment Inc.” с печалба за 2006 г. 7,1 милиарда
долара. Собствениците на “Genting Bhd” са си поставили за цел да заемат трето
място в тази група лидери на хазартния бизнес в света. По мнение на
професионалистите фирмата има всички шансове да постигне декларираната цел. На
следващият ден от спечелването на сингапурския лиценз акциите на фирмата
значително са се покачили на борсата. Лицензът е издаден за десет години.
Очакваният годишен доход от работата на новия хазартно-развлекателен център е от
един до два милиарда долари.
Главният конкурент - фирмата “Las Vegas Sands Corp.” е започнала в
Сингапур строителството на новия хазартен комплекс “Marina Bay Sands” на
крайбрежната Марина. Строителните работи ще продължат до края на 2009 г. Целта
на проекта да привлича не по-малко от седемнадесет хиляди чуждестранни гости
годишно, а към 2015 г. да достигнат 30 000 човека. В строителството са вложени
около два и половина милиарда евро. “Marina Bay Sands” е вторият азиатски проект
на фирмата “Las Vegas Sands Corp.” след открития през 2004 г хазартен комплекс в
Макао. Целта на Сингапурския развлекателен център са клиентите от Индонезия,
Малайзия и Индия, докато в Макао целта е потребителската група от Китай, Япония
и Корея. И други фирми от Лас Вегас също имат намерение да се насочат и
развиват хазартна дейност в азиатските страни Япония, Южна Корея и Тайланд.
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