МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

БЮЛЕТИН
No 4
април
С о фи я
2007г.

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Георги Георгиев - председател
Милан Илиев - зам. председател
Капка Алексиева - отг. редактор
Анна Недялкова - член
Кирил Петров - член
Пресиян Стоев - член

Материалите са получени за редакционна обработка на 10.05.2007 г.
Издание на Държавната комисия по хазарта
Година седма, кн. 4/2007 г.
Адрес на редакцията: София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22
Тел: 980 50 23 факс: 980 50 23
Издател: Държавната комисия по хазарта (ДКХ)
Разпространява се от ДКХ

ISSN1312-868X

4

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

СЪДЪРЖАНИЕ:

7.
8.

9.

23.
24.

24.

25.

28.

Справка за взетите от Държавната комисия по
хазарта решения за даване на разрешения по
Закона за хазарта през месец април 2007 год.
Справка за взетите от Държавната комисия по
хазарта решения за продължаване на срока на вече
издадени разрешения по Закона за хазарта през
април 2007 г.
Справка за взетите от Държавната комисия по
хазарта решения за промени във вече дадени
разрешения по Закона за хазарта през месец април
2007 год.
Справка за решенията на Държавната комисия по
хазарта за отказ за даване на разрешения по
Закона за хазарта през месец април 2007 г.
Справка за решенията на Държавната комисия по
хазарта за предсрочно прекратяване на действието
на дадени разрешения по Закона за хазарта през
месец април 2007 год.
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 април 2007 год.
Списък-допълнение на одобрените от Българския
институт по метрология типове игрални автомати
и други игрални съоръжения и утвърдени от
Държавната комисия по хазарта на заседание от
24.04.2007 г.
Новини от хазарта по света

5

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

6

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

7

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2007 ГОД.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
С решение № 477/06.04.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за организиране на
хазартни игри в игрално казино за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. “Джеймс Баучер” №100, хотел “КемпинскиЗографски“ с 6 (шест) броя игрални маси и 20 (двадесет) броя игрални
автомати с 20 (двадесет) броя игрални места ;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 478/06.04.2007 год. дава разрешение на
ЕТ “Г.А.К. –ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: с. Калояново, обл. Пловдив, ул.“Васил Левски”№10, с
10 (десет) броя игрални автомата, с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 479/06.04.2007 год. дава разрешение на
ЕТ “Г.А.К. –ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Чепеларе, обл. Смолян, ул.“Васил Дечев”№11, с 12
(дванадесет) броя игрални автомата, с 12 (дванадесет) броя игрални
места;
· С решение № 480/06.04.2007 год. дава разрешение на
“ММ и В” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, обл. Благоевград, ул. “Цар Борис ІІІ”№45, х-ски комплекс
„БАЦ” с 20 (двадесет) броя игрални автомата, с 20 (двадесет) броя
игрални места;
· С решение № 481/06.04.2007 год. дава разрешение на
СД“ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул.
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“Асен Златаров” №1, с 10 (десет) броя игрални съоръжения, с 14
(четиринадесет) броя игрални места;
· С решение № 513/13.04.2007 год. дава разрешение на
“ИНТЕР-1-ГРУП” ООД, гр. Ловеч за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Ловеч, ул. “Търговска” №89, с 14 (четиринадесет) броя игрални
автомата с 14 (четиринадесет) броя игрални места;
· С решение № 514/13.04.2007 год. дава разрешение на
“ИВ - ГЕТ” ООД, гр. Асеновград, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, обл. Пловдив, бул. “България”№2, с 23(двадесет и три)
броя игрални автомата, с 23 (двадесет и три ) броя игрални места;
· С решение № 570/24.04.2007 год. дава разрешение на
ЕТ “АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92” ООД, гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Радомир, обл. Перник, ул. “Кирил и Методи”№12, с
10 (десет) броя игрални автомата, с 10 (десет ) 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 АПРИЛ 2007 ГОД.
· С решение № 482/06.04.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на “ТИЙ ДЖИ”
ЕООД, гр. Пловдив за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. “Иван Вазов“ №96;
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СПРАВКА
ЗА
ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2007 ГОД.
I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
· С решение № 568/13.04.2007 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
вида и себестойността на билет за участие в ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ
ДЯЛ – 2007 на периодична дялова лотарийна игра за набиране на
средства за изграждане на площадки за развлечение и спорт, съвместно с
фондация „ Работилница за граждански инициативи” ;
· С решение № 615/24.04.2007 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
образец на билет за участие в дял ПЕТИ– 2007 на периодична дялова
лотарийна игра организирана от ДП “ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
ІІ. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
· С решение № 614/24.04.2007 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”;
IIІ. ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИ
СЪСТЕЗАНИЯ
· С решение № 507/06.04.2007 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 № 508/06.04.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
пунктовете в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото
играта „ЕВРОШАНС”;
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· С решение № 567/13.04.2007 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 № 616/24.04.2007 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 № 617/24.04.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
пунктовете в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото
играта „ЕВРОШАНС”;
ІV. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
· С решение № 483/06.04.2007 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София за подмяна на 7 (седем) броя на игралните автомати, разположени
в игрално казино с адрес: гр. София, пл.”Народно Събрание“ №4;
· С решение № 515/13.04.2007 год. дава разрешение на
„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр.София, за подмяна на 17
(седемнадесет) броя игрални автомати, разположени в игрално казино с
адрес: гр. София, ул. „Калоян” №6, хотел „Рила”;
· С решение № 516/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 1 (един)
брой игрална маса и 12 (дванадесет) броя игрални автомати,
разположени в игрално казино с адрес: к.к. Слънчев бряг, хотел
„Диамант”;
· С решение № 517/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КЕПРИКОРН 555” ЕООД, гр.София, за намаление с 1 (един) броя на
игралните автомати, разположени в игрално казино “DIAMOND CLUB”
с адрес: гр. Варна , к.к. „Златни пясъци”, хотел „Хавана”;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение №484/06.04.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ЙОАН ВЪЛКАНОВ”, гр. Казанлък, за подмяна с 13 (тринадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък,
пл.”Севтополис” №10;
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· С решение №485/06.04.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, ул.
„Александър Димитров” №21;
· С решение №486/06.04.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Житна
чаршия” №3;
· С решение №487/06.04.2007 год. дава разрешение на “КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, пл.”14-ти Март” , комплекс
„Али Баба”;
· С решение №488/06.04.2007 год. дава разрешение на СД
“ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за
увеличение с 10 (десет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, ул.”Отец Паисий” №25;
· С решение №489/06.04.2007 год. дава разрешение на “СИТ 99” ООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул.”Мария Луиза” №144 , магазин
Деница 1;
· С решение №490/06.04.2007 год. дава разрешение на “ВЕЛЕН”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Макгахан”, бл. 69-69А;
· С решение №491/06.04.2007 год. дава разрешение на “ВЕЛЕН”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №; 111А;
· С решение №492/06.04.2007 год. дава разрешение на “ВЕЛЕН”
ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 10”, ул. „Орион”до бл. 147;
· С решение №493/06.04.2007 год. дава разрешение на “ВЕЛЕН”
ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Г.С. Раковски” № 122;
· С решение №494/06.04.2007 год. дава разрешение на
“НОБЕКСТЕЛ” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 16 (шестнадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” №51;
· С решение №495/06.04.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ФОТОН-ЕКСПРЕС-ИВАН ТЕНЧЕВ”, гр. Мъглиж, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, ул.
„Алекси Нейчев” №2 – Битов комбинат;
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· С решение №496/06.04.2007 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;
· С решение №497/06.04.2007 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Красно село,
бул. „Гоце Делчев”№6;
· С решение №498/06.04.2007 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Лозенец,
бул. „Христо Смирненски”№78;
· С решение №499/06.04.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“МАРАТОН 8 – МИЛЕН БАКЪРДЖИЕВ”, гр. Варна, за намаление с
1(един) брой електронна рулетка с 6 (шест) броя игрални места на
игрални съоръжения в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Солун”№2,
х-л. „Охрид”;
· С решение №500/06.04.2007 год. дава разрешение на “ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, район Илинден, бул.
„Сливница”№133;
· С решение №501/06.04.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЕБИТ – ДЕТЕЛИН СТАМЕНОВ”, гр. Монтана, за подмяна на
1(един) брой и увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо Ботев”№70;
· С решение №502/06.04.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЕБИТ – ДЕТЕЛИН СТАМЕНОВ”, гр. Монтана, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Берковица, ул.
„Николаевска”№15;
· С решение №503/06.04.2007 год. дава разрешение на “ДЕБИТ
” ООД, гр. Монтана, за увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Лом, ул. „Славянска”№13-А;
· С решение №504/06.04.2007 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети Март”№53;
· С решение №505/06.04.2007 год. дава разрешение на “КАРТ
Д.Д.” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров”№15;
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· С решение №506/06.04.2007 год. дава разрешение на “БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя и увеличение с
1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Витоша”№133;
· С решение № 518/13.04.2007 год. дава разрешение на
„ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр.Ботевград, за подмяна на 1 (един) брой и
увеличение с 1 (един) броя на игрални автомати с 5 ( пет) броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Стоян
Петралийски” №1, хотел „Валентино”;
· С решение № 519/13.04.2007 год. дава разрешение на
„ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр.Ботевград, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, ул. „Бяло море” №4, хотел „Христов”;
· С решение № 520/13.04.2007 год. дава разрешение на
“КАЗИНО МИРАЖ" ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония”
№2-4;
· С решение №521/13.04.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЖОЙ-ПАВЛИН ПЕНЧЕВ”, гр. Ловеч, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 6 (шест) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ловеч, ул. „Цачо Шишков”№41-43;
· С решение № 522/13.04.2007 год. дава разрешение на
“НАБА ИЙСТ ГРУП" ООД, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Варна, ул. „Мусала” №2 ;
· С решение №523/13.04.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два)
броя и увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Абоба”№8;
· С решение №524/13.04.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ”, гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ген.
Михаил Д. Скобелев”№44;
· С решение № 525/13.04.2007 год. дава разрешение на “А.В.Д. ХОЛИДЕЙС" ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Лозенец, ул. „Бяла”
№10;
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· С решение № 526/13.04.2007 год. дава разрешение на “ГЕЙМ 4" АД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, район Средец, ул. „Дякон Игнатий”
№4;
· С решение № 527/13.04.2007 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 Лозенец, ул. „Златовръх” №37;
· С решение № 528/13.04.2007 год. дава разрешение на
“МИЛИОН КАЗИНО" ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско
шосе” №16, бл. 11;
· С решение № 529/13.04.2007 год. дава разрешение на
“БЕЛФАСТ" ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район Слатина, ул. „Борис
Христов” №2А;
· С решение № 530/13.04.2007 год. дава разрешение на
“ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, с.Банево, за подмяна на 2 (два)
броя и увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Каварна, ул. „България” №63Б;
· С решение № 531/13.04.2007 год. дава разрешение на
“ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, с.Банево, за подмяна на 3 (три)
броя игрални съоръжения с 8 (осем) броя на игрални места в игрална зала
с адрес: гр. Айтос, ул. „Христо Ботев” №18Б;
· С решение № 532/13.04.2007 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001" ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска”
№13;
· С решение № 533/13.04.2007 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001" ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, община Подуяне,
ул. „Макгахан”- пазара;
· С решение № 534/13.04.2007 год. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария
Луиза” №35;
· С решение № 535/13.04.2007 год. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Руски” №20А;
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· С решение № 536/13.04.2007 год. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван
Вазов” №98;
· С решение № 537/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост” бл. 504,
магазин №4;
· С решение № 538/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър
Стамболийски” №124;
· С решение № 539/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати с 2 (два) броя игрални съоръжения с 5 (пет) броя игрални места
в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, пред бл. 325;
· С решение № 540/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Еделвайс”№3;
· С решение № 541/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, ул. „Цар Петър” 1;
· С решение № 542/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов”
№12;
· С решение № 543/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Оряхово, пл. „Цвети Иванов” №1;
· С решение № 544/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, ул. „Христо Ботев”
кафе „Прага”;
· С решение № 545/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” №91;
· С решение № 546/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” №169;
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· С решение № 547/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” №2;
· С решение № 548/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Милин камък” №1;
· С решение № 549/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис” №1,
хотел „Казанлък”;
· С решение № 550/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Господин
Михайловски” №30;
· С решение № 551/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, Фото-студио, кв. 113,
пл. 5497;
· С решение № 552/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул. „Розова долина”
№1;
· С решение № 553/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул. „Станционна” №35;
· С решение № 554/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, к-с. „Мраморно море” ;
· С решение № 556/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” №2а ;
· С решение № 557/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” №2а ;
· С решение № 558/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон
Велики” №117, ет.2;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

17

· С решение № 559/13.04.2007 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 № 560/13.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Александър
Стамболийски” №51;
· С решение № 561/13.04.2007 год. дава разрешение на „КИНГ
ГЕЙМС” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати, увеличение с 5 (пет) броя игрални съоръжения с 12
(дванадесет) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, бул. „Христо Ботев” №34;
· С решение № 562/13.04.2007 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, кв. Виница, ул. „Цар Борис
ІІІ” №45;
· С решение № 563/13.04.2007 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. „27-ми Юли” №22-24;
· С решение № 564/13.04.2007 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, ул. „Преслав” №46;
· С решение № 565/13.04.2007 год. дава разрешение на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 5 (пет) броя и увеличение
с 5 (пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Д-р Пискюлев” №62-64;
· С решение № 562/13.04.2007 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, ж.к. „Владислав Варненчик”
І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варннчик, тяло V;
· С решение № 571/24.04.2007 год. дава разрешение на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
„Димитър Талев” №1;
· С решение № 572/24.04.2007 год. дава разрешение на “ГЕЙМ 4" АД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба-1”, Кооперативен
пазар;
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· С решение №573/24.04.2007 год. дава разрешение на „КУИНС
ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати, увеличение с 4 (четири) броя игрални места 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: в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Васил Левски”№13;
· С решение № 562/13.04.2007 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, ж.к. „Владислав Варненчик”
І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варннчик, тяло V;
· С решение № 574/24.04.2007 год. дава разрешение на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за монтиране на 2 (два) броя системи за
формиране на премия „ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Варна,
бул. „Осми Приморски Полк” №91;
· С решение №575/24.04.2007 год. дава разрешение на „КУИНС
ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и намаление с 4
(четири) 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:
в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Освобождение” №33;
· С решение № 576/13.04.2007 год. дава разрешение на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за монтиране на 2 (два) броя системи за
формиране на премия „ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес:гр. Шумен,
пл. „Освобождение” №1, хотелски комплекс „Мадара”;
· С решение № 577/24.04.2007 год. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, ул. „Охрид” №11;
· С решение № 578/24.04.2007 год. дава разрешение на „БЕФ”
ООД, гр. Сливен, за подмяна на 8 (осем) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл.102, партер №2;
· С решение № 584/24.04.2007 год. дава разрешение на „БЕФ”
ООД, гр. Сливен, за увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с. „Зорница”, подлез „Никола
Петков”;
· С решение № 585/24.04.2007 год. дава разрешение на
„МИЛЕНИУМ - МВ” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 2 (два) и
увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Димитровград, бул. „България” №1;
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· С решение № 586/24.04.2007 год. дава разрешение на „СИЙ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” №76;
· С решение № 587/24.04.2007 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 № 588/24.04.2007 год. дава разрешение на
„МЕМФИС ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 9 (девет) броя и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №103;
· С решение № 589/24.04.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ЙОАН ВЪЛКАНОВ”, гр. Казанлък, за подмяна на 21 (двадесет и
един) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул.
„Петко Каравелов” №3;
· С решение № 590/24.04.2007 год. дава разрешение на
„КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 11 (единадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул.
„Христо Ботев” №1;
· С решение № 591/24.04.2007 год. дава разрешение на
„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Солунска” №20;
· С решение № 592/24.04.2007 год. дава разрешение на
„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, община Одесос, ул.
”Людвиг Заменхов” №4;
· С решение № 593/24.04.2007 год. дава разрешение на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение с
2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Младост 1А”, бл.502 до вход В;
· С решение № 594/24.04.2007 год. дава разрешение на
„КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, за увеличение с 30 (тридесет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
бул.”България” №62;
· С решение № 595/24.04.2007 год. дава разрешение на „УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Велчова
Завера”, ул.”Опълченска” №10, хотел „Янтра”;
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· С решение № 596/24.04.2007 год. дава разрешение на „УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя игрални автомати
и намаление с 1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул.”Хан Крум” №5, хотел „БУРГАС”;
· С решение № 597/24.04.2007 год. дава разрешение на
„КАЗИНО БУДА” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя и
увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул.”Златю Бояджиев” №1;
· С решение №598/24.04.2007 год. дава разрешение на
„ТЕМАКС КЛУБ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя и
увеличение с 5 (пет) броя на 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, ул. „Хан Крум” №4;
· С решение №599/24.04.2007 год. дава разрешение на „В ИСИЕ
И” ООД, гр. София, за подмяна на 15 (петнадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Градинарска” №11;
· С решение №601/24.04.2007 год. дава разрешение на „ЛЪКИ
ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Баба Тонка” №1;
· С решение №602/24.04.2007 год. дава разрешение на „ФИЛИ”
ООД, гр. Плевен, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Враца, ул. „Никола Войводов” №7;
· С решение №603/24.04.2007 год. дава разрешение на „ФИЛИ”
ООД, гр. Плевен, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски” №192;
· С решение №604/24.04.2007 год. дава разрешение на
„ОЛИМП-2002” ООД, гр. Враца, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, ул. „Гео Милев” № 4;
· С решение №605/24.04.2007 год. дава разрешение на
„ОЛИМП-2002” ООД, гр. Враца, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска” №8;
· С решение №606/24.04.2007 год. дава разрешение на
„ФОРТРЕС” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България” №3; хотел
„Смолян”;
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· С решение №607/24.04.2007 год. дава разрешение на
„ФОРТРЕС” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Райко Даскалов”
№6;
· С решение №608/24.04.2007 год. дава разрешение на
„ВАЛВЕС” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” №148;
· С решение №609/24.04.2007 год. дава разрешение на „М.М.Г.”
ООД, гр. Враца, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” №33;
· С решение №610/24.04.2007 год. дава разрешение на „М.М.Г.”
ООД, гр. Враца, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” №33;
· С решение №611/24.04.2007 год. дава разрешение на „М.М.Г.”
ООД, гр. Враца, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Свищов, ул. „Цар Освободител” №134;
· С решение №612/24.04.2007 год. дава разрешение на „БРИЗ
Л” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Бобов дол, обл. Кюстендилска, ул. „Димитър
Благоев”, бл. 10, вх.Б, ап.9;
· С решение №613/24.04.2007 год. дава разрешение на „ОКЕАН
ГЕЙМС.” ООД, с. Аксаково, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Суворово, обл. Варненска, ул.
„Драган Стоянов” №2;
VІ. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
· С решение №579/13.04.2007 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр.
Пловдив в издадено разрешение за организиране на хазартни игри в
итрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” №2, х-л
„Тримонциум
Принцес”
–дружеството
се
представлява
от
изпълнителните директори: Ергин Шахин само заедно с Атилла Акташ,
или от Ергин Шахин само заедно с Вахит Узун или от Атилла Акташ
само заедно с Вахит Узун;
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· С решение №580/13.04.2007 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ” АД, гр.
София в издадено разрешение за внос и разпространение на съоръжения
за хазартни игри - дружеството продължава дейността си като
Акционерно дружество с фирма „ПЛЕЖЪР КАМПАНИ” АД;
· С решение №620/24.04.2007 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София в
издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати – прехвърляне на дружествини дялове, заличаване на
съдружници, вписване на управител на дружеството и промяна на
седалището и адреса на управление .
· С решение №621/24.04.2007 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София
в издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати – дружеството продължава дейността си като дружество с
ограничена отговорност с фирма „ТЕМАКС КЛУБ” ООД;
VІІ. ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
· С решение №511/06.04.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в издадено разрешение № 306/22.03.2007г. за
издаване на разрешение на “ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО
КЛУБ” ЕАД, гр. София за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен” №8, хотел
„Родина”;
· С решение №581/13.04.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в издадено разрешение № 060/22.01.2007г. за
издаване на разрешение на “ПИТ 2000” ООД, гр. София за
организиране на хазартни игри с игрални автоматив игрална зала с адрес:
гр. София, район „Лозенец” пешеходен подлез „Галерия”кръстовище: бул. „България”, бул. „Черни връх, ул. „Фритьоф
Нансен”;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

23

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА
ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2007 Г.
· С решение № 600/24.04.2007 год. отказва да да даде
разрешение на “ЛЪКИ - МВ” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 1
(един) и увеличение с 1(един) брой на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Раковски, ул. „Никола Вапцаров„ №18А;

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

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

· С решение № 582/13.04.2007 год. се прекратява действието
на разрешение № 1068/01.09.2006 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, І
микрорайон, Търговски комплекс издадено на „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ”
ЕООД”, гр. Варна преди изтичане на срока му;
· С решение № 583/13.04.2007 год. се прекратява действието
на разрешение № 927/31.12.2004 г. за организиране на числова лотарийна
игра „Бинго” в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” №83,
интерхотел „Черно море” издадено на „Б.Е. - ВАРНА” ЕООД, гр.
София преди изтичане на срока му;
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СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТНЕМАНЕ НА ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА
ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2007 Г.
С решение №512/06.04.2007 г. окончателно отнема разрешение
№1069/21.11.2006 на „ЛЪКИ-МВ” ЕООД гр. Пловдив за организиране
на хазарни игри с игрални автомати в игрална зала: гр. Раковски, област
Пловдив, ул.”Никола Вапцаров” №18 А;

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 АПРИЛ 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:
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
· С решение № 509/06.04.2007 год. утвърждава на „ЕВРО КАЗИНО
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. Царево, Пристанището;
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· С решение №510/06.04.2007 год. утвърждава на “ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, 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. Плевен, ул.
„Васил Левски №17;
· С решение №569/13.04.2007 год. утвърждава на “ВЕНЕРА 1”
ЕООД, гр. Пловдив, представените „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” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти
Август №5;
· С решение № 618/24.04.2007 год. утвърждава на „КАЛИМАН”
ЕООД, гр.София, представените промени в „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „цар Самуил”
№86;
· С решение №619/24.04.2007 год. утвърждава на “ЕеОеСБг”
ЕООД, гр. Пловдив, 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, р-н
“Тракия”, комплекс „Акваленд”;

СПРАВКА
СПИСЪК – ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ТИПОВЕ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И ДРУГИ ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
КЪМ 24 АПРИЛ 2007 Г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
1.

УдостоНаименование
верение
№
ИА 1043 MAGIC COIN

Тип / версия

Вид

Производител/
вносител/номер на
разрешение
VN-91-MF-D,
видеорийл “Маджик Коин”
вер. MC
ЕООД,
Halloween Party
№317/14.09.01г.

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

„Маджик Коин „
ЕООД
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2.

ИА 1044 БАРГЕЙМ

3.

ИА 1045 БАРГЕЙМ

4.

ИА 1046 БАРГЕЙМ

5.

ИА1047

RISE OF RA

BG 58-03,
вер. V 1.10
Multi Gemini II
BG 57-03,
вер. V 1.10
Ocean Delight
BG 59-03,
вер. V 1.10
Multi Gemini III
EGT-VS2

видеослот
(4 игри)

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

"Казино
технологии" АД

видеослот

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

"Казино
технологии" АД

видеослот
(5 игри)

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

"Казино
технологии" АД

видеорийл

“Евро Геймс
технолоджи” ООД,
№ 082 / 08.04.03г.
Austrian gaming
Industries, внос.
“Желев Геймс”
ЕООД,
№ 1208/20.10.06
Austrian gaming
Industries, внос.
“Желев Геймс”
ЕООД,
№ 1208/20.10.06
Austrian gaming
Industries, внос.
“Желев Геймс”
ЕООД,
№ 1208/20.10.06
Austrian gaming
Industries, внос.
“Желев Геймс”
ЕООД,
№ 1208/20.10.06
“Наба Електроник”
ООД, №
1057/31.08.06
“Игрални
ТехнологииГТ - Гейминг
Технолоджис” ООД,
№ 455/22.06.05
“Блиц-сервиз” ЕООД,
№ 211/07.08.02
“Блиц-сервиз” ЕООД,
№ 211/07.08.02
"Казино технологии"
АД,№ 323/18.09.01г.

“Евро Геймс
технолоджи”
ООД
“Желев Геймс”
ЕООД

6.

ИА1048

MULTI
GAMINATOR
“42”

FV623,
видеорийл
вер. Gaminator
10

7.

ИА1049

MULTI
GAMINATOR
“42”

FV623,
видеорийл
вер. Gaminator
16

8.

ИА1050

MULTI
GAMINATOR
“42”

FV623,
видеорийл
вер. Gaminator
11

9.

ИА1051

MULTI
GAMINATOR
“42”

FV623,
видеорийл
вер. Gaminator
17

10.

ИА1052

FOREL

Arabian Nights

видеорийл

11.

ИА1053

GT

SGT-BG,
вер. V1.0
(Sea Gold
Treasure v.1.0)

видеорийл

12.

ИА 1054 BLITZ

Mafia Blues

видеорийл

13.

ИА 1055 BLITZ

Wild West

видеорийл

14.

ИА 1056 БАРГЕЙМ

BG 60-03,
видеослот
вер. V 1.10
Mystical Jewels

“Желев Геймс”
ЕООД

“Желев Геймс”
ЕООД

“Желев Геймс”
ЕООД

“Наба
Електроник”
ООД
Игрални
Технологии-ГТГейминг
Технолоджис”
ООД
“Блиц-сервиз”
ЕООД
“Блиц-сервиз”
ЕООД
"Казино
технологии" АД

2. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
Допълпо
нение
ред
15. ИА 940.1

УдостоНаименоверение
вание
№
ИА 940 БАРГЕЙМ

Тип /
версия
BG 45-03,
вер. V1.10
Gamopolis

Вид

Производител /
вносител/номер на
разрешение
видеорийл "Казино Технологии"
АД,№ 323/ 18.09.01г.

Рециклирал /
номер на
разрешение

Заявител
"Казино
Технологии"
АД
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3. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО
КАЗИНО (ИГРАЛНИ МАСИ):
№
по
ред
16.

Удостоверение №
ИМ 052

Вид на хазартната игра
тип TSHPR
Покер: Stud Poker, Carribean
Casino Stud Poker;
Texas Hold’em Poker, Casino
Hold’em Poker “

Производител /
вносител/номер на
разрешение
„Мега Елит” ЕООД,
№ 652/29.05.06

Заявител
„Мега Елит” ЕООД
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Малтийското правителство въведе регулации, внасящи поправки в Public
Lotto Ordinance с цел регулирането на Центровете за онлайн залагания. По
този начин правителството насърчава международни имена да
преразпределят съществуващия си бизнес и да започнат своите нови
дейности на Малтийските острови. Към настоящия момент над 25 компании
са получили лиценз да действат като Хазартни компании.
Малтийското правителство извърши пълна ревизия и консолидиране на
законите за хазарта. Нов Закон за хазарта, обхващат всички области, бе приет от
Малтийския парламент, по силата на който се създава Малтийската комисия по
залаганията и хазарта. Тя преразгледа регулациите, съгласно които хазартни
дейности, включително онлайн казина, игри тип-казино, сайтове за залагания
върху резултате от спортни събития и лотарии, могат да получат разрешение след
като е депозирана молба и е получен лиценз. Наредбата за онлайн игри предлага
четири класа лицензи.
Клас 1 е лиценз за онлайн игри;
Клас 2 е лиценз за пунктове за онлайн залагания или сайтове за залагания върху
резултати от спортни събития;
Клас 3 е лиценз за подпомагане или насърчаване на залагания от Малта;
Клас 4 е лиценз за притежание и управление на оператори на онлайн игри, с
изключение на самия притежател на лиценза.
След като веднъж молбата е депозирана и задълженията са изпълнени, се
създава малтийска компания и се издава лиценз от името на Малтийската
компания, известна повече като Малтийска Международна Търговска Компания
(ITC). Уникалната особеност на Малтийска компания е нейният офшорен статут, и
тъй като акционерите и са непостоянно пребиваващи, прилагането на много
интересни данъчни облаги.
Тук Ви представяме извадки от
НАРЕДБА ЗА ОНЛАЙН ИГРИ , 2004
При упражняване на властта предоставена му от член 78 от Закона за лотариите и
другите игри, Министерството на икономиката и финансите, след консултация с
Комисията по лотариите и игрите, прие следната Наредба:
Част 2: Определения
Тълкувания
2. В този устав, освен когато контекстът изисква друго:
"законът" означава Законът за лотариите и другите игри , 2001г.
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"съответните ресурси" означава финансови ресурси, които, единствено по преценка
на Комисията, са предназначени да осигурят финансовата жизнеспособност на
операциите на пункт за онлайн игри, и които не произхождат от незаконен
източник.
"съответните услуги" означава услугите на лица, които притежават подходящия
опит да осигурят правилното и успешно управление на операции свързани с
онлайн игри и/или пункт за онлайн залагания.
"утвърдената система за контрол" означава система за контрол утвърдена от
Комисията, която включва и утвърдена система за контрол, изменена от
Комисията.
"Комисията" означава Комисията по лотариите и игрите;
"разрешената игра” означава онлайн хазартна игра, която притежателят на лиценза
има разрешението да провежда, съобразявайки се с тази Наредба;
"пазар на залагания" означава събитие, на което се залага, с ясно посочен краен
момент и решим изход;
"система за контрол" означава система за вътрешен контрол и административни и
отчетни процедури на пункт за онлайн залагания, която е установена и поддържана
в Малта;
"електронни средства" означава всички електронни трансфери на данни, без
значение дали са по телефон, факсимиле, компютър или някое друго средство за
комуникация, одобрено от Комисията;
"игра" има същото значение посочено от закона;
"хазартни игри" има същото значение посочено от закона;
"залагане" означава споразумение, схема или уговорка между две или повече
страни, да играят заедно хазартна игра, в която, при определени условия
установени за целта на играта, се предлага и може да бъде спечелена и да стане
собственост на печелившия печалба или парична награда, състояща се в пари,
други ценности, преимущества или предоставяне на възможности;
"данни за залаганията" означава всички данни, пряко или непряко свързани с
онлайн игри, залагания организирани от притежателя на лиценз или информация
за, сметката на играча или изходът от игрите;
"ключово служебно лице" означава лице, определено от притежателя на лиценз,
който управлява лиценза и пребивава в Малта;
"притежател на лиценз" означава лице, на което Комисията е предоставила Лиценз
за онлайн игри;
"комуникационни средства" има същото значение посочено от Закона, но без да
включва реклама в пресата, каталози или телефонни обаждания по време на радио
или телевизионни предавания;
"система за онлайн залагания" означава компютърна система или система от
няколко компютъра посредством която се извършват онлайн залагания, и която
включва всички свързани към нея компоненти, операционни системи и приложен
софтуер;
"играч" означава всяко лице, което е над 18 годишна възраст, и което участва в
онлайн игри;
"сметка на играча" означава данни, които се държат от притежателя на лиценз, и до
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които играчът има достъп по всяко време, и показват кредитът на играча във
въпросния притежател на лиценз, и които включват всички извършени залози и
всички спечелени печалби от играча, както и всички дебити и кредити, разрешени
от тази наредба и одобрени от Комисията;
"pool betting" (спорт-тото) означава залагания, направени при такива условия, при
които целите или част от печалбите се определят в съответствие със сумарния
залог, платен или договорен да бъде платен от лицето, което залага, и се
разпределят между победителите;
" онлайн (дистанционни) игри" означава всяка форма на хазартни игри, извършвана
посредством телекомуникационни средства;
"оборудване за онлайн игри" означава машина или друго приспособление, без
значение дали е електронно, електрическо или механично, компютърен софтуер
или механизъм, устройство или предмет, използван или подходящ за използване
при провеждане на разрешена и намиращ се в Малта игра;
"лиценз за онлайн игри" означава лиценз да извършва онлайн хазартни игри,
предоставен на притежателя на лиценз от Комисията;
"дейности свързани с онлайн залагания" означава всяка дейност или бизнес, които
Комисията счита свързани с извършването на онлайн залагания или всеки бизнес,
който предлага стоки или услуги на лица, които в участват в лицензирани онлайн
залагания;
"залог" има същото значение посочено от Закона;
Част 3: Лицензиране
Операции
3. Никое лице не може да продава или насърчава онлайн залагания във или от
Малта, докато не стане притежател на валиден лиценз от съответния клас издаден
от Комисията, както е определено в първата част на тази Наредба. Всяко лице,
което действа в нарушение на това условие се счита за извършило нарушение на
Закона;
Кандидатстване
4. За да кандидатства за лиценз, кандидатът трябва да бъде Дружество с ограничена
отговорност регистрирано в Малта;
Молби
5. (1) Всяко лице, което иска да получи лиценз трябва писмено да се обърне към
Комисията.
(2) Молбите за лиценз трябва да се подадат във форми предоставени от Комисията
и да включват следната информация:
(i) Персонална информация;
(ii) Финансова информация;
(iii) Участие в законни дейности, включвайки всякакъв интерес или участие в
други търговски дейности;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

32

(iv) Информация за криминални действия;
(v) Информация засягаща всякакви парични, и други интереси на кандидата;
(vi) Всяка друга информация, изисквана от Комисията, отнасяща се до всеки
директор, ключово служебно лице, и главен изпълнителен служител на кандидата,
както и за всеки акционер с пет или повече процента участие или контролиращ
интереси на кандидата:
Комисията може, по своя собствена преценка, да изиска всички притежатели на
акции в кандидата да предоставят по-горе споменатата информация.
(3) Кандидатът може да претендира за привилегии, които са му предоставени от
друг закон, и да откаже да отговори на въпроси, които са му зададени, или да
предостави информация поискана му от Комисията във връзка с неговата молба.
Обаче, претендирането за привилегии отнасящи се до същата молба, може да
представлява достатъчно основание за отказ на лиценз.
Срок на лиценза.
7. (1) Лицензът издаван от Комисията е за срок от пет години.
(2) При изтичането на този срок, лицензът може да бъде подновен за нов период от
пет години.
(3) Молбите за подновяване трябва да са във форма определена от Комисията и
трябва да бъдат предадени на Комисията най-малко 60 дни преди изтичането на
настоящия лиценз.
Издаване на лиценз.
8. (1) Комисията няма да издава или подновява лиценз според разпоредбите на тази
Наредба, освен ако не е убедена, че всички лица обвързани с компанията кандидат
са подходящи и пристойни.
(2) Определяйки дали кандидатът е подходящо и пристойно лице, Комисията ще
взема под внимание следните факти:
(a) характерът на лицата натоварени с изпълнителна власт в компанията кандидат,
както и бизнес репутацията на тези лица;
(b) настоящата финансова ситуация, финансов фон и бизнес репутация на
организаторите на кандидата, акционери и управители;
(c) дали кандидатът има съответните бизнес способности, за да ръководи правилно
онлайн залагания;
(d) дали кандидатът има или е способен да набави съответните ресурси, както и да
поддържа минималните изисквани резерви, както е определено от Комисията с цел
да се осигури изплащането на печалби и връщането на депозити на играчите;
(e) ангажиментът на кандидата да поддържа физическо представителство в Малта;
(f) дали кандидатът е, според мнението на Комисията, обвързан с незаконни
действия;
(g) дали кандидатът има последователна политика и ще предприеме сигурни
действия, за да предотврати пране на пари и други подозрителни транзакции;
(h) дали кандидатът има капацитета и структурите за вътрешен контрол, които да
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му позволят да се придържа към политиката и директивите, които Комисията
смята за правилни.
Условия за лицензиране.
9. (1) Когато издава лиценз, Комисията може да го подложи на такива условия,
каквито смята за правилни, и след издаването на лиценза Комисията може от време
на време да променя или отменя вече наложени условия, или да налага нови
такива:
Винаги когато Комисията смята за необходимо да промени или отмени някои
условия за лицензиране, тя, освен ако такава промяна или отмяна не е поискана от
самия притежател на лиценз, известява притежателя на лиценз в писмена форма за
своето намерение да промени въпросните условия или да наложи въпросните нови
условия, приканвайки притежателя на лиценз да изтъкне причини, в срок не помалък от двадесет дни след излизането на известието, както е уточнено в самото
известие, защо въпросното условие не трябва да бъде променяно или защо
въпросното ново условие не трябва да бъде налагано, като Комисията ще вземе под
внимание всякакви постъпки направени от притежателя на лиценз в рамките на
периода уточнен в известието, преди да измени условията или преди да наложи
нови.
(2)Лиценз издаден от Комисията може да наложи условия отнасящи се до:
(a) правилното опериране с интерактивни игри;
(b) защита на играчите;
(c) предотвратяването на прането на пари;
(d) наложителността от обществен интерес.
Отменяеми привилегии.
10. (1) Издаването на лиценз е отменяема привилегия и никой притежател на
лиценз не може да смята, че е получил някакви неотменяеми права.
(2) Тежестта да доказва способността на притежателя на лиценз да задържи
лиценза се поема изцяло от притежателя на лиценз.
Забрана за прехвърляне и превеждане
11. (1) Лиценз издаден от Комисията не може да бъде прехвърлян или превеждан
по никакъв начин на което и да е лице без предварителното писмено съгласие на
Комисията, и подобно прехвърляне или превеждане на което и да е лице без
предварителното писмено съгласие на Комисията се счита за нищожно и
недействително и е достатъчно основание Комисията да прекрати лиценза.
(2) Без да се нарушават разпоредбите на тази част от Наредбата, задължение на
притежателя на лиценз е да уведомява Комисията относно:
(a) всякакви промени в Борда на директорите или управлението на притежателя на
лиценз, както и всякакви материални промени в информацията и документацията
предоставяна съгласно член 5(1) и (2) от този Устав, както и всякаква друга
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информация или документация предоставяна от притежателя на лиценз в
съответствие с други постановления на Закона или в съответствие с условия
свързани с лиценза.
(b) всякакви решения или намерения за решения, както и всякакви молби или
намерения за молби към Съда или всякакви други действия свързани с отмяната на
лиценза, възможно най-скоро след като научи за подобни промени, решения или
намерения за решения, молби или намерения за молби или действия.
(a) прехвърляне на квалифициран дял акции в притежателя на лиценз;
(b) повишаване на съществуващи авоари, които не представляват квалифициран
дял акции, така че да се превърнат в квалифициран дял акции в притежателя на
лиценз.
(c) повишаване на квалифициран дял акции в притежателя на лиценз, така че това
да предизвика достигане или надвишаване на пет процента от дяловия капитал или
промяна на правото на гласуване свързано със същия дялов капитал;
(d) намаляване на съществуващия квалифициран дял акции в притежателя на
лиценз, така че това да предизвика падането под пет процента в дяловия капитал на
притежателя на лиценза или промяната на правото на гласуване, свързано със
същия дялов капитал;
(e) намаляване на съществуващия квалифициран дял акции в притежателя на
лиценз, така че да престане да бъде акционер с квалифициран дял акции.
(4) Задължение на притежателя на лиценза е да се сдобива с предварителното
писмено съгласие на Комисията преди да предприеме някоя от следните действия:
(a) продажба или друго разпореждане на притежателя на лиценз с бизнеса му;
(b) сдружаването на притежателя на лиценз с друга компания;
(c) преустройството или разделянето на компания;
(d) намаляване на номиналния или issue дялов капитал на притежателя на лиценз
или повишаването или намаляването на дяловия му капитал с право на гласуване
или която и да е материална промяна отнасяща се до правото на гласуване в
притежателя на лиценз;
(e) влизането в договорни отношения с всеки доставчик на услуги, ако съгласно
тези договорни отношения той получава процент от доходите от операцията с
онлайн игри;
(f) отказа от лиценз от страна на притежателя на лиценз по време на срока действие
на лиценза.
(5) Когато притежателя на лиценз предприеме което и да е от действията посочени
в параграфи от (а) до (е) на член (3) и в параграфи от (a) до (f) на член (4), без
предварителното писмено съгласие на Комисията, или в нарушение на някой от
сроковете или условията посочени от Комисията, същата, без да засяга
пълномощията си според членове 14 и 15, може:
(a) да издаде директива обявявайки въпросното действие или прехвърляне за
невалидно и недействително, като тази директива, ще има ефект срещу всички
лица замесени във въпросните действия, въпреки постановленията на други закони;
(b) да издаде директива адресирана до притежателя на лиценз, или, според случая,
до въпросното лице, да предприеме или да се въздържи от действия, които
Комисията смята за уместни според обстоятелствата, като притежателя на лиценз,
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или според случая, въпросното лице, трябва да се съобразят с директивите
отправени към тях от Комисията според условията на параграф (b) на член (5), като
в противен случай ще се счита за виновен в нарушение на Закона.
Известие от Комисията.
12. (1) Когато въпросните лица получат решения на Комисията съгласно членове
11(3) и 4, тя, в разумен срок, който обаче не надхвърля деветдесет дни считано от
момента, в който е взето решението, писмено информира лицата, които чакат
одобрение за своето решение:
При условие, че Комисията възразява срещу действието, относно което е взето
решение, тя ще обяви в същото известие причините за това възражение.
Комисията в същото известие информира въпросните лица, че могат да представят
причини, в рамките на период не по-малък от двадесет дни считано от момента на
издаване на известието, поради които въпросното решение не трябва да бъде взето,
като Комисията ще вземе под внимание всякакви постъпления направени от
въпросните лица, преди да вземе окончателно решение.
(2) Комисията може, преди да вземе окончателно решение, да поиска от лицата
чакащи одобрение да и осигурят всякаква информация или документи, които тя
изиска с цел да вземе решение.
(3) Където Комисията е дала одобрение:
(a) актът или събитието, за които Комисията е дала одобрение трябва да се
извърши в рамките на дванадесет месеца, считано от момента, в който на лицето
чакащо одобрение е било връчено писмено известие за същото;
(b) Комисията може да наложи всякакви срокове и условия, които смята за
необходими или целесъобразни.
(4) (a) Когато притежателят на лиценз е получил одобрението на Комисията за
отказване от лиценз, Комисията не одобрява същото докато не е сигурна, че
притежателят на лиценз не е в нарушение на разпоредбите на Закона, тази Наредба,
която и да е директива издадена от Комисията или на условията за лицензиране, по
времето, когато е направено заявлението за одобрение.
(b) Комисията също така изисква доказателства, че парите на играчите са надлежно
възстановявани.
Прекратяване и отменяне на лиценза.
13. (1) Комисията може да нареди прекратяване или отменяне на лиценза, ако :
(a) което и да е лице, което има интерес към притежателя на лиценз или ключово
служебно лице свързано с притежателя на лиценз, е признато за виновно в която и
да държава или територия за престъпление, което се наказва с лишаване от
свобода;
(b) притежателят на лиценз не е успял без уважителна причина да спази
материални срокове или условия на лиценза за онлайн игри;
(c) притежателят на лиценз не е успял да изплати финансови задължения за
операциите си или Комисията има причина да вярва, че има такава заплаха;
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(d) притежателя на лиценз е несъстоятелен;
(е) лицензът за онлайн игри е придобит с материално фалшиви или подвеждащи
постъпления или по друг неправилен начин;
(f) притежателят на лиценз е в нарушение на законите или разпоредбите по което и
да е време, като този параграф цели да се предотврати пране на пари;
(g) притежателят на лиценз не е успял да изпълни ангажименти към играчите;
(h) притежателят на лиценз не е успял да изплати навременно всички такси към
Комисията;
(i) Комисията, по своя собствена преценка, твърдо е решила, че има достатъчна
материална причина за прекратяване или отмяна на лиценза;
(j) Комисията е сметнала за необходимо, в името на националния интерес, да
прекрати или отмени лиценза;
(k) Комисията е убедена, че лицензът представлява опасност за репутацията на
хазартната дейност в Малта.
(2) (a) Прекратяването, отмяната или изтичането на лиценза няма да донесе за
притежателя никакви задължения за каквото и да е, направено или пропуснато да
бъде направено, преди датата на прекратяване, отмяна или изтичането на лиценза.
(b) Отговорността на притежателя на лиценз да изплаща възнаграждения или такси
за онлайн игри продължава и през периода след прекратяването на лиценза.
Известие за прекратяване или отмяна.
14. (1) Когато се появи основа за прекратяване или отмяна на лиценза според
условията на член 13, Комисията писмено иска от притежателя на лиценз, или ако
поиска, и от което и да е друго лице, което според нея има интереси в притежателя
на лиценз, да изложи причини, в рамките на период не по-малък от двадесет и един
дни след издаването на известието, както е посочено в самото известие, защо
лицензът не трябва да бъде прекратяван или отменян поради изложените в
известието причини. Комисията може в същото известие да поиска от лицето, на
което е изпратено известието според условията на тези разпоредби, да внесе
информация или документи, които Комисията смята за необходими според
обстоятелствата.
(2) Комисията разглежда всякакви постъпления направени според параграф (1) по
такъв начин, че:
(a) където въпросът е разрешен задоволително, не се предприемат бъдещи действия
и съобразно това писмено се уведомява притежателя на лиценз;
(b) където, въпреки че въпросът е разрешен задоволително, смята, че бъдещи
действия не са оправдани и писмено предупреждава притежателя на лиценз;
(c) където въпросът не е разрешен задоволително и Комисията е убедена, че
бъдещи действия са основателни, може:
(i) чрез писмено известие да даде на притежателя на лиценз насоки, така както
смята за правилно;
(ii) да прекрати лиценза за такъв период, какъвто смята за правилно или да го
отмени.
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(3) Където насоките дадени според параграф (2) (c)(i) не са изпълнени в рамките на
срока посочен в известието, Комисията прекратява лиценза.
Част 5 Система за контрол
Спецификации на системата за контрол.
20. (1) Кандидат за лиценз представя писмено пред Комисията целите за одобрение
и спецификациите на системата за контрол, която смята да използва по време на
операциите: притежател на лиценз, чиято игрална система е лицензирана с Лиценз
от четвърти клас се освобождава от това изискване.
(2) Представянето включва детайлна информация относно:
(a) оперирането на онлайн игри;
(b) генерални процедури за опериране с онлайн игри;
(c) компютърен софтуер, там където е приложим;
(d) процедури за записване и изплащане на печалби спечелени в онлайн игри;
(e) accounting системи и процедури;
(f) процедури следващи се при игра;
(g) процедури и стандарти за поддръжка, сигурност, съхранение и транспортиране
на оборудването необходимо за онлайн игри;
(h) процедури за инсталирането и поддръжката на устройства за сигурност,
включително вътрешен контрол на достъпа до критични системи;
(i) план за възстановяване;
(j) подходяща система за съхраняване на данни;
(k) всяка друга информация, която Комисията изиска:
Разпоредбите на тази регулация се отнасят и за случаи, когато притежателят на
лиценз смята да промени система за контрол, която вече е била одобрена от
Комисията.
Проверка на система за контрол.
21. (1) Комисията може по своя преценка да предложи на притежателя на лиценз
да подложи на проверка предложената система за контрол или одобрената система
за контрол.
(2) Разходите за проверката се поемат от кандидата или притежателя на лиценз.
Одобрение на системата за контрол.
22. Като се има предвид издаването на разрешение според член 20, Комисията
взема под внимание следните въпроси:
(a) дали предложената система за контрол или предложените промени в системата
за контрол задоволяват всички изисквания на закона и тези разпоредби;
(b) дали предложената система за контрол или предложените промени в системата
за контрол са способни да предоставят задоволителен и ефективен контрол над
операциите с онлайн игри.

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

38

Игри управлявани от системата за контрол.
24. Всички онлайн игри се управляват от системата за контрол одобрена от
Комисията.
Част 6 Съответствие на системата за контрол.
25. Кандидатът за лиценз или притежателят на лиценз, по отношение на нова
система за игра, трябва, преди тази система да влезе в действие, да предостави
съответен сертификат, който може да бъде поискан от Комисията: Сертификатът
трябва да показва, че по време на изминалите шест месеца игралната система е
спазила всички технически спецификации изложени в Трета част на тази Наредба.
Сертификация на игрални системи.
26. Сертификацията, предоставена на Комисията за одобрение трябва, там където
системата се основава на компютърен софтуер, да включва следната информация:
(a) името на притежателя на софтуера;
(b) името на организацията, която е извършила тестовете изисквани от Комисията;
(c) всички компании и организации участващи в процеса, като и техните
акредитивни писма;
(d) всички индивидуални лица участващи в процеса, както и техните
професионални акредитивни писма;
(e) процесите, правилата и параметрите на игрите;
(f) протоколите на сървърите, протоколите на комуникациите и други
спецификации, които са част от структурата на игралната система;
(g) информация относно сигурността на системата;
(h) кои модули въздействат на процеси, правила и параметри, ако source кодът е
променен;
(i) всякаква друга информация от материална важност за специфичния софтуер;
(j) детайлно описание на инсталирането и функционирането на структурата на
приложението и системата.
Промените в игралната система се нуждаят от одобрение.
27. Никакви промени в игралната система не могат да се правят без
предварителното одобрение на Комисията и без допълнителна сертификация.
Молбата за одобрение, там където системата се основава на компютърен софтуер,
трябва да включва следната информация:
(a) името на притежателя на софтуера;
(b) името на организацията, която е извършила тестовете изисквани от Комисията;
(c) всички компании и организации участващи в процеса, като и техните
акредитативни писма;
(d) всички индивидуални лица участващи в процеса, както и техните
професионални акредитивни писма;
(e) процесите, правилата и параметрите на игрите;
(f) протоколите на сървърите, протоколите на комуникациите и други
спецификации, които са част от структурата на игралната система;
(g) информация относно сигурността на системата
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(h) кои модули въздействат на процеси, правила и параметри, ако source кодът е
променен;
(i) всякаква друга информация от материална важност за специфичния софтуер;
(j) детайлно описание на инсталирането и функционирането на структурата на
приложението и системата.
Бъдещо тестване на игралната система.
29. Дори системата да е била одобрена за действие, Комисията по всяко време
може да нареди на притежателя на лиценз за своя сметка да подложи софтуера на
системата на бъдещи тестове, проверки или потвърждения.
Игрално оборудване.
30. (1) Никакво игрално оборудване не може да бъде използвано при оперирането
на игра, разрешена съгласно лиценз за онлайн игри и залагания без разрешението
на Комисията.
(2) Комисията може, с писмено известие, да изиска игралното оборудване да бъде
подложено на проверка от одобрена компания или организация.
Одобрени проверяващи компании
31. Комисията може по всяко време, след като тези разпоредби влязат в сила, да
публикува списък от одобрени проверяващи компании и организации.
Част 7: Регистрация на играчи. Молба за регистрация на играчи.
32. (1) Притежател на лиценз не може да разрешава на лица да участват като
играчи в игри управлявани от него преди лицето да се е регистрирало като играч и
да притежава сметка.
(2) (a) Притежателят на лиценз може да регистрира лице като играч, само ако е
получил от лицето молба за регистрация.
(b) Молбата трябва да включва следните детайли:
(i) че играчът е на възраст над осемнадесет години;
(ii) самоличността на играча;
(iii) местоживеене на играча;
(iv) действащ e-mail на играча:
Ако притежателят на лиценз разбере, че лицето е предоставило фалшива
информация, той не го регистрира, а там където въпросното лице е вече
регистрирано, притежателят на лиценз незабавно прекратява сметката на лицето
като играч.
(3) Никое лице под осемнадесет годишна възраст не може да бъде регистрирано
като играч и всички депозирани средства или спечелени пари от такова лице се
конфискуват от Комисията.
(4) Притежателят на лиценз по всяко време съхранява секретен онлайн списък на
всички играчи
(5) Всеки един играч може да регистрира само една сметка при притежателя на
лиценз.
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Информация, която трябва да е на разположение играчите.
33. Притежателят на лиценз предоставя на разположение на играча следната
информация:
(a) всички правила отнасящи се до разрешени игри управлявани от притежателя на
лиценз;
(b) всякакви печалби, които могат да бъдат спечелени от играча.
Плащания на играчите
36. Притежателят на лиценз не изплаща повече от хиляда малтийски лири на играч
преди да са потвърдени неговата самоличност, възрастта и местоживеене.
Връщане на средствата
37. (1) Притежателят на лиценз трябва, при поискване на регистриран играч от
името на когото е открита сметката на играча, да възстанови средствата използвани
за кредит на сметката на играча, ако е възможно, не по-късно от пет работни дни
след поискването.
(2) Притежател на лиценз може, преди да възстанови средства на играч съгласно
параграф (1), да отдели време необходимо за:
(a) потвърждаването на регистрацията на играча като такъв;
(b) потвърждаване на участието на играча в играта;
(c) провеждането на процедури по сигурността и други вътрешни процедури
свързани със сметката на играча;
(d) да се потвърди, че правилата свързани с изплащането на награди са спазени.
Забрана за разпореждане с парите на играчите
38. Притежател на лиценз не може да се разпорежда със сумата по кредита на
сметката на играча, освен, за да:
(a) добави към сметката му залог направен от играча или сума, с която играчът
показва, че иска да залага по време на игра, в която играчът играе или иска да
играе;
(b) възстанови средства използвани за кредит по сметката на играча, при поискване
от страна на играча, според условията на член 37;
(c) в други случаи разрешени от тези разпоредби.
Информация към Комисията относно сметките на играчите.
41. Притежателят на лиценз инструктира и упълномощава кредитната финансова
институция, която държи сметките на играчите, да предоставя всякаква
информация относно сметките на играчите искана от Комисията.
Част 9: Финансова защита на играчите
Предупреждение за проблемите свързани с хазарта.
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42. Притежателят на лиценз, по всяко време и на видно място на входната страница
на уеб сайта, трябва да показва предупреждение за възможността за
пристрастяване към хазарта, както и информация и връзки към други сайтове,
помагащи на пристрастени играчи.
Ограничения поставяни от играча
43. (1) Регистриран играч, чрез писмено или електронно известие до притежателя
на лиценз, може да:
(a) поставя ограничение на сумата, която може да залага за определен период
време;
(b) поставя ограничение на загубите, които може да претърпи за определен период
от време;
(c) поставя ограничение на времето, което може да играе в една сесия;
(d) не се допуска до игра за определен или неопределен период от време;
(2) Играч, който е поставил ограничение или изключение може да промени или
отмени ограничението посредством писмено или електронно известие до
притежателя на лиценз.
(3) Известие, променящо или отменящо ограничение, или намаляващо изключение,
има ефект седем дни след като притежателят на лиценз е получил известието.
(4) Притежателят на лиценз не приема от играч залози, които противоречат на
ограничение или изключение, определено от тези разпоредби.
Показване на броячи.
44. (1) Там където играта се показва на екран, притежателят на лиценз трябва да
показва на екрана брояч, който автоматично обновява баланса по сметката на
играча.
(2) (a) Притежателят на лиценз трябва на всеки един час да предоставя на всеки
играч автоматична проверка на неговото реално състояние.
(b) Автоматичната проверка на реалното състояние:
(i) прекратява играта;
(ii) ясно показва колко дълго играчът е играл;
(iii) показва печалбите и загубите на играча за периода време;
(iv) изисква от играча да потвърди, че е прочел съобщението;
(v) дава възможност на играча да прекрати сесията или да се върне към играта;
Показване на паричната единица.
45. Всички показвани суми, свързани със залози и печалби, трябва да са
придружени от символа на паричната единица, с която играчът играе.
Играта на цял екран (full screen) е забранена.
46. Без да се нарушава нищо съдържащо се в член 45, се забранява предлагането на
игра на цял екран, освен ако по всяко време на екрана не се показва часовник с
реално време и на играчът не се предоставя лесна възможност да излезе от играта.
Подбрал и превел Милан Илиев
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ЗАБАВНА ТОТО ТЕЛЕВИЗИЯ В БЪЛГАРИЯ
Компанията „Евробет”, която чрез две фирми е собственост на президента
на „Нове Холдинг” Васил Божков разполага с със собствена телевизия, съобщава
управителя на дружеството Самуила Жекова. Предаването „Шанс Тв” дава
информация за тиражите на новата лотарийна игра „Еврошанс” Каналът се излъчва
чрез сателит и се разпространява от кабелни оператори в България. Програмната
схема на телевизията предвижда информационни модули, обяснява Силвия
Томова, отговорник за връзките с медиите в „Евробет”. Предвидена е също и
забавна информация в областта на спорта, шоубизнеса и културата. За целта
медията е сключила договор с информационни агенции, които предоставят новини
в тази област. Лицензът, издаден на телевизията е за територията на България и е
безсрочен. Резултати от играта „Еврошанс” се публикуват в реално време в
телетекса на БНТ. Лотарията не конкурира нито една хазартна игра в България
според управителя на „Евробет” и не конкурира Българския спортен тотализатор. В
един тираж на „Еврошанс” се теглят 20 от 80 числа и във всеки фиш за участие
могат да се посочат от 1 до 12 числа. Коефициент определя печалбата на всеки
участник. Минималният залог на играта е 0,20 ст. като максималната награда може
да достигне 1 мил. Лв. Играта е разпространена в 56 града в близо 300
букмейкърски пункта, в които са продават талони единствено за „Еврошанс”.
ЕВРОПА – НАЙ-ГОЛЕМИЯ СВЕТОВЕН ПАЗАР НА МОБИЛНИ ХАЗАРТНИ
ИГРИ
Най-новите изследвания на пазара на хазартните игри чрез мобилна връзка
показват бум на сектора през 2011 г. По данни на статистиците към 2011 г. общият
разчет от глобалните залагания, направени чрез мобилни телефони ще достигне
шестнадесет милиона долара годишно. Към днешна дата Европа се явява найголемия перспективен пазар за потребителите на мобилни хазартни услуги. В
оборота на този сектор от европейската индустрия влизат 665 милиона долара. Най
развит в това отношение е пазарът във Великобритания.
Европейската комисия е повдигнала съдебен процес против четири страни
с цел свободен пазар на залаганията във всичките 27 страни от Европейския съюз.
Четирите страни препятстващи този план са Дания, Финландия, Унгария и Италия.
Комисията също така изяснява позициите на германия и Холандия, които също
могат да бъдат причислени към списъка на ответниците в делото за нарушаване на
предоставянето на търговски услуги на територията на Европейския съюз.
ВИДЕО-ЛОТО СЕ ПОЯВЯВА НА ХАЗАРТНИЯ ПАЗАР В ПОЛША
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На полския пазар се появи видео-лото. Операторите са задължени да изплатят 20%
данъци до края на 2008 г. След това се очаква плътно до 2017 г. размера на
печалбите да възлиза на 30% от приходите. В настоящият момент се решава
въпроса за това кои фирми да станат провайдери на програмното и апаратурно
оборудване. По решение на правителството видео-лото ще стане държавен
монополист и най-вероятно ще бъде назначена фирмата “Totalizator Sportowy”.
ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ЧЕШКИТЕ ОНЛАЙН - БУКМЕЙКЪРИ
Отделът по въпросите за защита от икономическа конкуренция в Чешката
република ( UONS ) отстоява правата на местните букмейкъри, които предлагат
хазартни услуги на пазара. Към настоящият момент законът за лотарията не
разрешава на чешките букмейкъри да предоставят онлайн-сервиз на основание, че
предприемачите са длъжни да обезпечат надеждна верификация на възрастта на
интерактивните играчи, достигащи 18 години, които рискуват да попаднат в
патологична зависимост от хазартните развлечения. В същото време чуждестранни
оператори, възползвайки се от чешкото законодателство успешно усвояват пазара,
създавайки нездрава конкуренция на месния бизнес. В тази връзка UONS протест
за търговска дискриминация са адресирали до Министъра на финансите в Чехия.
НОВИНИ ОТ ХАЗАРТНИЯ БИЗНЕС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Тони Блеър е изразил одобрение на плана за създаване в Англия на две супер –
казина. По мнение на премиер – министъра двата крупни хазартни проекта трябва
да се реализират в Манчестър и в Блекпул.Разногласията обаче в правителствените
кръгове относно хазартната експанзия дават основание да се предполага
продължителен период до окончателното решаване на въпроса.
В същото време Министърът на финансите във Великобритания съобщава за
въвеждането на 15- десет процентов данък за интерактивния бизнес на хазартните
игри. Световните хазартни организатори са изненадани неприятно от тази новина
предвид на това, че са очаквали 2-3- процентно увеличение.. Известно е, че
британското законодателство е предизвиквало винаги интерес на чуждестранните
инвеститори, но неочаквано високия данъчен процент е разсеял мита за
благоприятната законодателна среда по отношение на хазартните игри в Англия.
На практика това положение отменя плановете на чуждестранните инвеститори да
предислоцират бизнеса си във Великобритания, доколкото преместването им в
държава с такава данъчна система е финансово необосновано. Освен това новото
постановление означава също, че може да се очаква понататъшно увеличение още
на ръста на британските данъци в хазартната индустрия.
КРАТЪК ОБЗОР НА ДОХОДИТЕ ОТ ХАЗАРТНАТА ИНДУСТРИЯ В САЩ
Съгласно данните, публикувани в обзорна статия на AGA ( Американска
Хазартна Асоциация ) годишните данъчни постъпления от организаторите на
хазартни игри в САЩ достигат милиарди долара. Доходите на американската
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индустрия от казината за 2006 г. представляват рекордните 32,4 милиарда долари.
Ръста на печалбите за година представляват 6,8%.
При анализа на бизнеса от казината в САЩ се отчитат 460 игрални дома в 11
щати. Броя на заетите в този бизнес достига 366 197 човека, което превишава с 3,2
% броя на заетите в промишлеността през миналата година.най-доходни в хазартно
отношение в обзора са признати щата Невада (доход 12,6 милиона долара), щат
Ню-Джърси (доход 5,2 милиарда долара), щат Индиана ( доход 2,6 милиона
долара), щат Мисисипи ( доход 2,6 милиарда долари), щат Луизиана ( доход 26
милиарда долара и щат Илинойс (доход 1,9 милиона долара годишно).
Отбелязан е четири годишен ръст на популярността на покера в щтатите
Невада и Ню-Джърси . Броя на играчите на покер въпреки федералната забрана за
интерактивни хазартни игри не е намалял.
Особено интересна информация в обзорната статия е тази за приходите на
индийските казина, разположени в 28 щати на САЩ, 713 –те заведения за игра на
карти и 11 587 –те терминала за видео-лото.
В МОСКВА ОСТАВАТ НАЙ-ДОХОДНИТЕ КАЗИНА
В края на 2006 г. В Русия бе приет Федерален закон за регулиране на
хазартните игри, приет от Народното събрание. В поправките към московския
закон, встъпващ в сила на 1 юли 2007 г. площта на игрална зала трябва да е поголяма от 200 кв. м., а за казината – 3000 кв. м. В игралните зали трябва да има не
по-малко от 60 автомата, а в казината – на по малко от 20 маси. Тези цифри
превишават изискванията във Федералния закон. По този начин се увеличават
масите и автоматите в порядъчните заведения според заместник кмета на Москва
Йосиф Орджоникидзе, а доколкото с данък е обложено хазартното оборудване то
обема на постъпленията в хазната няма да се намалят. За 9 месеца през 2006 г.
хазартният бизнес е допринесъл повече от 4,5 милиарда рубли, а очакванията за
същия период през 2007 г. са приблизително 5 – 5,5 милиарда рубли.
Преди една година, когато е влезъл в сила московския закон №58, са били
закрити 1954 хазартни обекта и са останали 787. В близко време се очаква да бъдат
ликвидирани още 241 игрални заведения, които не съответстват на изискванията на
московския закон №58 и на Федералния закон. По този начин в Москва до 1 юли
2009 г ще останат около 30 казина и 200 зали с игрални автомати.
Подбрал и превел Капка Алексиева

