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СПРАВКА
ЗА

ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2007 ГОД.
І. ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
• С решение № 850/07.06.2007 год. дава разрешение на „НАБА
ЕЛЕКТРОНИК” ООД, гр. Варна за внос и разпространение на игрални
съоръжения за хазартни игри за срок от 5 (пет) години;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 792/07.06.2007 год. дава разрешение на
„КАЗИНО ВЕНЕРА” ЕООД, гр. Пловдив, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Пазарджик, ул.“Пейо Яворов”№8, с 26 (двадесет и
шест) броя игрални съоръжения, с 30 (тридесет) броя игрални места;
• С решение № 793/07.06.2007 год. дава разрешение на
“КАМИТО” ЕООД, гр. Варна, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Варна, р-н. Одесос, ул. “Български орел“№6 с 20 (двадесет) броя
игрални автомата, с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 794/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Созопол, област Бургас, ул. “Републиканска“№10 с 20 (двадесет)
броя игрални автомата, с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 796/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ПАСК ЕЛЕКТРОНИК” ООД, гр. Пловдив, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Любимец, област Хасково, ул. “Цар Освободител“№5
с 10 (десет) броя игрални автомата, с 10 (десет) броя игрални места;
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• С решение № 797/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ЕС и ЕМ” ЕООД, гр. Аксаково, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район Владислав Варненчик – І-ви микрорайон, ул.
“Светослав Минков“№15 с 20 (двадесет) броя игрални автомата, с 20
(двадесет) броя игрални места;
• С решение № 798/07.06.2007 год. дава разрешение на
ЕТ “ЮЛИАН ПАСКОВ”, с. Рилци, община Благоевград за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. “Антим І“№7 с 20
(двадесет) броя игрални автомата, с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 847/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ФОРТЕ КАРД-ГД” ООД, гр.Гоце Делчев за разсрочване на таксата за
получаване на разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, ул.”Кавала“ №5, за срок от една година;
• С решение № 851/20.06.2007 год. дава разрешение на
“ДИДЖИТЕХ” ООД, гр. София за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Несебър, к.к. “Слънчев бряг“ (бивша дискотека “Камелия”) с 60
(шестдесет) броя игрални автомата, с 60 (шестдесет) броя игрални места;
• С решение № 852/20.06.2007 год. дава разрешение на
“КЕСТЕН-2007” ООД, гр. Тетевен за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Ябланица, м. “Гаргулица“ с 10 (десет) броя игрални автомата, с 10
(десет) броя игрални места;
• С решение № 853/20.06.2007 год. дава разрешение на
“ЛАВИНА” ООД, гр. Стара Загора за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, ул. “Цар Иван Шишман“ №53 с 30 (тридесет) броя
игрални автомата, с 34 (тридесет и четири) броя игрални места;
• Балчик, ул. “Дунав” №2, с 16 (шестнадесет) броя игрални
автомати, с 16 (шестнадесет) броя игрални места;
• С решение № 854/20.06.2007 год. дава разрешение на
ЕТ “ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Карлово, обл. Пловдивска, ул. “Александър
Стамболийски“№50 с 14 (четиринадесет) броя игрални автомата, с 19
(деветнадесет) броя игрални места;
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• С решение № 855/20.06.2007 год. дава разрешение на
“БРИЗ Л” ЕООД, гр. София за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, район Сердика, местност, “Орландовци“, ул. “Първа
българска армия“ №147 със 17 (седемнадесет) броя игрални автомата,
с 22 (двадесет и два) броя игрални места;
• С решение № 872/20.06.2007 год. дава разрешение на
“ТОРЪС” ООД, гр. Варна за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: с. Кранево,
община Балчик, ул, “Черно море“ №3, с 15 (петнадесет) броя игрални
автомата, с15 (петнадесет) броя игрални места;
• С решение № 900/27.06.2007 год. дава разрешение на
“ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИКС” ЕООД, гр. София за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Видин, ул, “Владикина“ №23, с 16 (шестнадесет) броя
игрални автомата, с 23 (двадесет и три ) броя игрални места;
• С решение № 901/27.06.2007 год. дава разрешение на
ЕТ “НУШИ – ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл.
Софийска, кв.11 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 ЮНИ 2007 ГОД.
І. ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
• С решение № 856/20.06.2007 год. дава разрешение на „У БЕ
ГЕ ГЕЙМИНГ” ООД, гр. Самоков за продължаване на срока на
издадено разрешение №199/31.07.2002 внос и разпространение на
игрални съоръжения за хазартни игри за срок от 5 (пет) години;
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ІІ. ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
•
С решение № 857/20.06.2007 год.
дава разрешение на
„ПРОКСИМА-3” ООД, гр. Русе за продължаване на срока на издадено
разрешение №276/23.08.2002 внос и разпространение на игрални
съоръжения за хазартни игри за срок от 5 (пет) години в обектс адрес: гр.
Русе, алея „Топола” №6, административна сграда блок „Божур”;

СПРАВКА
ЗА
ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2007 ГОД.
I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 896/20.06.2007 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
образец на билет за участие в дял СЕДМИ-2007 на периодична дялова
лотарийна игра, организирана от ДП “ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
• С решение № 922/27.06.2007 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
образец на билет за участие в ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ ДЯЛ-2007 на
лотарийна игра, за набиране на средства за подпомагане на децата на
служителите на МВР, загинали при изпълнение на служебните си
задължения;
ІІ. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 893/20.06.2007 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
тото играта „СПОРТ ТОТО 1”;
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• С решение № 894/20.06.2007 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
тото играта „ТОТО 2”;
IIІ. ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИ
СЪСТЕЗАНИЯ
• С решение № 832/07.06.2007 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 № 892/20.06.2007 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 № 895/20.06.2007 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”;
• С решение № 921/27.06.2007 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;
ІV. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение №799/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Бургас, за подмяна с 6 (шест) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.”Капитан
Райчо” №2, хотел „Тримонциум Принцес;
• С решение №858/20.06.2007 год. дава разрешение на “ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за намаление с 3(три) броя на
игралните маси, подмяна на 1 (един) брой игрален автомат и намаление с
12 (дванадесет) броя на игралните автомати в игрално казино с адрес:
к.к. Слънчев бряг, х-л.”Хелена Ризортс” ;
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• С решение №858/20.06.2007 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за увеличение с 2 (два) броя на игралните маси и намаление с 6
(шест) броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр.София,
пл. „Народно събрание” №4 ;
• С решение № 902/27.06.2007 год. дава разрешение на “ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕАД, гр. София за увеличение със 7 (седем)
броя на игралните маси и 12 (дванадесет) броя на игралните автомати и
утвърждаване на
“Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино” с
влючени условия и правила за формиране на специална премия
“ДЖАКПОТ”, в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. “Златни
пясъци”, хотел “Интернационал”;
• С решение № 903/27.06.2007 год. дава разрешение на “ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕАД, гр. София за увеличение с 12 (дванадесет)
броя на игралните автомати и утвърждаване на “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино” с влючени условия и правила за формиране на
специална премия “ДЖАКПОТ”, в игрално казино с адрес: гр. Варна,
к.к. “Златни пясъци”, хотел “Интернационал”;
V.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение №800/07.06.2007 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.”Иван Вазов”
№98;
• С решение №801/07.06.2007 год. дава разрешение на “БУЛ
ТОП” ООД, гр. Несебър, за увеличение с 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг - Запад, община
Несебър, област Бургас, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702;
• С решение №802/07.06.2007 год. дава разрешение на “БУЛ
ТОП” ООД, гр. Несебър, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с 1
(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
област Бургас, ул. „Хан Крум” №11;
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• С решение №803/07.06.2007 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. „27-ми Юли”
№22-24;
• С решение №804/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 7 (седем) броя
и увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Преслав” №46;
• С решение №805/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за увеличение с 1 (един) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Д-р.
Пискюлиев” №62-64;
• С решение №806/07.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“СТАРТ – Н – АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ”, гр. Монтана, за
подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Монтана, ж.к. „Младост І”, бл. 25-7;
• С решение №807/07.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Белински”
№21;
• С решение №808/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум”
№4;
• С решение №809/07.06.2007 год. дава разрешение на
“КУИНС ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, за увеличение с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
ул.
„Освобождение” №33;
• С решение №810/07.06.2007 год. дава разрешение на “ЕЛ
НИНЬО” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя и увеличение с
2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Овча купел 2”, ул. „Обиколна” срещу бл. 13;
• С решение №811/07.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за
увеличение с 8 (осем) броя и подмяна на 5 (пет) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг, кв. 5001,
„Многофункционална среда”;
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• С решение №812/07.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за
подмяна на 4 (четири) броя и увеличение с 10 (десет) броя на игралните
автомати с 13 (тринадесет) броя игрални места в игрална зала с адрес:
к.к. Слънчев бряг, община Несебър, х-л „Централ” кв.27;
• С решение №813/07.06.2007 год. дава разрешение на “В и
М” ООД, гр. Харманли, за намаление с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, пл. „Възраждане” №7,
търговски комплекс „Хеброс”;
• С решение №815/07.06.2007 год. дава разрешение на “МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Средец, обл. Бургас, пл.„Георги Димитров”
№1, кв. 47;
• С решение №816/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ВАЛВЕС” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.„Братя Миладинови”
№148;
• С решение №817/07.06.2007 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 №818/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, община Подуяне,
ул. „Макгахан” -пазара;
• С решение №819/07.06.2007 год. дава разрешение на “БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат и
намаление с 6 (шест) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район Студентски град, ул. „Иван Странски” до бл. 58;
• С решение №820/07.06.2007 год. дава разрешение на “БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални съоръжения
със 7 (седем) броя игрални места и Утвърждаване на промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес:
гр. Созопол, област Бургас, ул. „Аполония” №. 29;
• С решение №821/07.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ВАЛЕНТИН МИЛАНОВ - МОСКИТО”, гр. София, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин 5”, бл. 549, вх. Е
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• С решение №822/07.06.2007 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за увеличение с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, бул. „България” №83;
• С решение №823/07.06.2007 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 4 (четири) и увеличение с
1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Севлиево, ул. „Стефан Пешев” №45;
• С решение №824/07.06.2007 год. дава разрешение на “Г И
КО” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” №48;
• С решение №825/07.06.2007 год. дава разрешение на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 5 (пет) броя и
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Павликени, област Велико Търново, ул. „Атанас Хаджиславчев”
№5;
• С решение №826/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай, област Пловдив, ул.
„Княз Борис І” №1;
• С решение №827/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Марин Дринов” №6;
• С решение №828/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин
Величков” №2;
• С решение №829/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” №1;
• С решение №830/07.06.2007 год. дава разрешение на “ОБИ”
ЕООД, гр. Чирпан, за подмяна на 7 (седем) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Васил Априлов” №12А;
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• С решение №831/07.06.2007 год. дава разрешение на
“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ” АД, гр. София, за
подмяна на 8 (осем) броя игрални автомати, увеличение с 49 (четирдесет
и девет) броя игрални съоръжения с 63 (шестесет и три) 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: гр. София, район Младост, бул.
„Цариградско шосе” №149, хотел ЕКСПО;
• С решение №861/20.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Меден рудник” с/у бл. №416;
• С решение №862/20.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар
Симеон” №95;
• С решение №863/20.06.2007 год. дава разрешение на “ПИТ
2000” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, община „Витоша”, хотелски
комплекс „Царско село”, околовръстен път”Драгалевци”;
• С решение №864/20.06.2007 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 №865/20.06.2007 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул.”Ген. Скобелев” №33;
• С решение №866/20.06.2007 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 5 (пет) броя и
намаление с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, хотелски комплекс „Мадара”;
• С решение №867/20.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 5 (пет) броя и
увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Русе , ул.”Константин Иречек” №15;
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• С решение №868/20.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“БАЙ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс ”Братя
Миладинови”, срещу бл. №5;
• С решение №869/20.06.2007 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 №870/20.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“БАЙ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска”
№23;
• С решение №871/20.06.2007 год. дава разрешение на
“МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
и намаление с 4 (четири) броя игрални места на игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №16,бл.11;
• С решение №873/20.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“БИСЕР МАТАКОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба” №15;
• С решение №874/20.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ТОНЕЛИ – ТОДОР СТЕФАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Дебър”
№14;
• С решение №875/20.06.2007 год. дава разрешение на
“ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за увеличение с 6 (шест)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Приморско, ул. „3-ти
Март” №75;
• С решение №876/20.06.2007 год. дава разрешение на “ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) игрален
автомат с 6 (шест) броя игрални места на игралните автомати в игрална
зала с адрес: к.к. Златни пясъци, ул. „Алея Кемпински” №1,
„Кемпински хотел Ермитаж”;
• С решение №877/20.06.2007 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) и увеличение с 10 (десет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария
Луиза” №40;
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• С решение №878/20.06.2007 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска” кв. 160, Търговски
комплекс, обект №9;
• С решение №879/20.06.2007 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за увеличение с 19 (деветнадесет) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Отец Паисий” №17;
• С решение №880/20.06.2007 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Кюстенджа” №13;
• С решение №881/20.06.2007 год. дава разрешение на
“КАМИТО” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати и Утвърждаване на промени в „Задължителни игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Македония” №86;
• С решение №882/20.06.2007 год. дава разрешение на “БИ
АЙ ДЖИ -ГРУП” ООД, гр. София, за увеличение с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
пл.”Свилена”, хотел „Свилена”;
• С решение №883/20.06.2007 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър
Велики” №56;
• С решение №884/20.06.2007 год. дава разрешение на “Е.Г.СОФИЯ ВМ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик Иван
Евстатиев Гешов” №50;
• С решение №885/20.06.2007 год. дава разрешение на
“КУИНС ТРЕЙД” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати, увеличение със 7 (седем) броя игрални съоръжения с
11 (единадесет) броя игрални места и Утвърждаване на „Задължителни
игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за формиране на специална
премия „ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул.
„Струма” №4;
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• С решение №886/20.06.2007 год. дава разрешение на “МН
ГРУП” ООД, гр. Варна, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати и
Утвърждаване на промени в „Задължителни игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Нови Пазар, обл. Шумен, пл. „Раковски” №2;
• С решение №887/20.06.2007 год. дава разрешение на
“НАВИ” ООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати, намаление с 4 (четири) броя игрални автомати и Утвърждаване
на „Задължителни игрални условия и правила за организиране 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. „Райко Даскалов” №8А;
• С решение №888/20.06.2007 год. дава разрешение на
“НАВИ” ООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати, увеличение с 2 (два) броя игрални автомати и Утвърждаване на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия „ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к.”Иван Вазов”, Кооперативен пазар, кв.57, УПИ V, имот пл.
№368, местност „Иван Вазов”;
• С решение №889/20.06.2007 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. „Люлин” пред бл. 325;
• С решение №890/20.06.2007 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
намаление с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Христо Ботев” №91 ;
• С решение №891/20.06.2007 год. дава разрешение на “МОТ –
70” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 11 (единадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, общ. Бургас ж.к.
„Славейков” бл. 113 партер до вх. F ;
• С решение №904/27.06.2007 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стралджа, обл.
Ямбол, ул. „П.К.Яворов” №26А;
• С решение №905/27.06.2007 год. дава разрешение на СД
“ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за
подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” №1;
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• С решение №906/27.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, за подмяна на 6 (шест)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Стефан
Младенов”, бл.9;
• С решение №907/27.06.2007 год. дава разрешение на “НЮ
ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Гълъбово, обл. Стара
Загора, ул. „Стефан Стамболов” №3А;
• С решение №908/27.06.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 3 (три)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Братя
Миладинови” №7;
• С решение №909/27.06.2007 год. дава разрешение на
“КРИСИ” ЕООД, гр. Сливен, за намаление с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Николай Петрини”
№1;
• С решение №910/27.06.2007 год. дава разрешение на
“ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” АД, гр. Варна, за намаляване на на броя на
игралните автомати с 36 (тридесет и шест) броя игрални съоръжения с 40
(четиридесет) броя игрални места в игрална зала с адрес: к.к „Боровец”,
общ. Самоков, х-л „Рила”;
• С решение №911/27.06.2007 год. дава разрешение на
“КАРИНА” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе”,
подлез „Студентски общежития”;
• С решение №912/27.06.2007 год. дава разрешение на
“ВЕНИС КАЗИНОС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил
Левски” №29;
• С решение №913/27.06.2007 год. дава разрешение на
“ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Илинден,
бул. „Сливница” №133;
• С решение №914/27.06.2007 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, район Красно село,
бул. „Гоце Делчев” №6;
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• С решение №915/27.06.2007 год. дава разрешение на
“ЛОТОС-93” ООД, гр. Стамболийски, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, обл.
Пловдивска, ул. „Търговска” №72;
• С решение №916/27.06.2007 год. дава разрешение на
“М.М.Г.” ООД, гр. Враца, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” №33;
• С решение №917/27.06.2007 год. дава разрешение на “УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” №5, хотел „Бургас”;
• С решение №918/27.06.2007 год. дава разрешение на “АБ и
МД” ЕООД, гр. Първомай, за подмяна на 11 (единадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев”
№252;
• С решение №919/27.06.2007 год. дава разрешение на
“КАЗИНО БУДА” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Златю
Бояджиев” №1;
• С решение №920/27.06.2007 год. дава разрешение на
“КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония”
№2-4;
VІ. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
С решение № 860/20.06.2007 год. дава разрешение на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София за вписване на нови обстоятелства за игрално казино
с адрес: гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза” №131, х-л. “София
Принцес Хотел”- заличава като Председател на управителния съвет и
изпълнителен директор Гюлбин Багджъ и вписва като Председател на
управителния съвет и Изпълнителен директор Корай Йонашчъ.;
С решение № 897/20.06.2007 год. дава разрешение на
“ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър за вписване на нови
обстоятелства в разрешение за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: к.к. “Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас,
хотел “Хризантема” ;
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С решение № 898/20.06.2007 год. дава разрешение на “ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕАД, гр. София за вписване на нови
обстоятелства в разрешение за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. Варна, к.к. “Златни пясъци”, хотел
“Интернационал”- дружеството се представлява и управлява от
Изпълнителния директор Владимир Господинов Филипов ;
VІІ. ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
• С решение № 845/07.06.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 534/13.04.2007 г. за подмяна на 6
(шест) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Кн. Мария Луиза” №35 на “НАЦИОНАЛ ГРУП.” ООД, гр. София ;
• С решение № 928/27.06.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в издадено разрешение № 454/30.03.2007 г. за
увеличение с 2 (два)броя на игралните маси и с 24 (двадесет и четири)
броя на игралните автомати за организиране на хазартни игри в игрално
казино на “АЛАДЖИО” ЕАД, гр. Варна в игрално казино с адрес: гр.
Варна, к.к. „Златни пясъци” , хотел „Астера”;

СПРАВКА
ЗА
РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЗА
ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2007 Г.
• С решение № 795/07.06.2007 год. отказва да даде
разрешение на “ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК” ЕООД, гр. София, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. “Владикина“№23 с 16
(шестнадесет) броя игрални автомата, с 23 (двадесет и три) броя игрални
места;
• С решение № 814/07.06.2007 год. отказва да даде
разрешение на “БИ АЙ ДЖИ-ГРУП” ООД, гр. София, за увеличение с
5 (пет) 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

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

23

на специална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Свиленград,
пл. “Свилена”, хотел „Свилена”;
• С решение № 843/07.06.2007 год. отказва да даде
разрешение за вписване на нови обстоятелства на “ФОРТЕКС” ЕООД,
гр. София, за производство, внос и разпространение, сервиз и
поддръжка на съоръжения за хазартни игри;

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

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 846/07.06.2007 год. се отнема окончателно
разрешение № 255/13.03.2007 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Средец”, бул.
„Васил Левски” №93А, издадено на „КИНОСВЯТ” ООД, гр. София
преди изтичане на срока му;
• С решение № 899/20.06.2007 год. се прекратява действието
на разрешение № 1202/13.02.2005 г. за организиране на числова
лотарийна игра „Бинго” в игрална зала: гр. Сливен, ул. „Братя
Миладинови „ №20 на „БИНГБУЛ” ЕАД, гр. София преди изтичане на
срока му;
• С решение № 926/27.06.2007 год. се прекратява действието
на разрешение № 1463/18.12.2006 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала: гр. Раковски, ул. „Москва„ №5 на
ЕТ„КОЗИРОГ – С – ЯСЕН СТАНЧЕВ”, гр. Раковски преди изтичане
на срока му;
• С решение № 927/27.06.2007 год. се прекратява действието
на разрешение № 114/31.01.2006 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала: гр. С. Габрене, общ. Петрич, местност
Златарево, павилион №4 на ЕТ „РОЯЛС – КРАСИМИРА
МЕТОДИЕВА”, гр. София преди изтичане на срока му;
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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 ЮНИ 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 № 833/07.06.2007 год. утвърждава на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” относно “Допълнителна бонус игра с парични
и предметни награди” – подробно описана в раздел пети на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „27-ми Юли” №22-24;
• С решение № 834/07.06.2007 год. утвърждава на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” относно “Допълнителна бонус игра с парични
и предметни награди” – подробно описана в раздел пети на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Преслав” №46;
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• С решение № 835/07.06.2007 год. утвърждава на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” относно “Допълнителна бонус игра с парични
и предметни награди” – подробно описана в раздел пети на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев” №62-64;
• С решение № 833/07.06.2007 год. утвърждава на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” относно “Допълнителна бонус игра с парични
и предметни награди” – подробно описана в раздел пети на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев” №33;
• С решение № 833/07.06.2007 год. утвърждава на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” относно “Допълнителна бонус игра с парични
и предметни награди” – подробно описана в раздел пети на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І микро район, Битов
комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V;
• С решение № 833/07.06.2007 год. утвърждава на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” относно “Допълнителна бонус игра с парични
и предметни награди” – подробно описана в раздел пети на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Аксаково, обл.Варна, ул. „Георги Петлешев” №37А;
• С решение № 840/07.06.2007 год. утвърждава на „ИВ - ГЕТ”
ООД, гр. Асеновград, 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. Асеновград, обл.
Пловдив, бул. „България ” №2;
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• С решение № 841/07.06.2007 год. утвърждава на „М.М.Г.”
ООД, гр. Враца, 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. Свищов, ул. „Цар
Освободител” №134;
• С решение № 842/07.06.2007 год. утвърждава на „В.И.П.”
ЕООД, гр. Монтана, 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. Вършец, обл. Монтана,
ул. „Република” №83;
• С решение № 848/07.06.2007 год. утвърждава на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” относно “Допълнителна бонус игра с парични
и предметни награди” – подробно описана в раздел пети на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна,бул. „Осми Приморски Полк” №91;
• С решение № 849/07.06.2007 год. утвърждава на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” относно “Допълнителна бонус игра с парични
и предметни награди” – подробно описана в раздел пети на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, пл. „Освобождение” №1, хотелски комплекс „Мадара”;
• С решение № 923/27.06.2007 год. утвърждава на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр.Самоков, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с представените промени – предметна награда “НОВ
ЛЕК АВТОМОБИЛ” за игрална зала с адрес: гр. Самоков,
ул.„Ихтиманско шосе” №1;
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• С решение № 924/27.06.2007 год. утвърждава на ЕТ „ДЖОЙ –
ПАВЛИН ПЕНЧЕВ.”, гр. Ловеч, 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. Ловеч, ул.
„Цачо Шишков” №41-43;
• С решение № 925/27.06.2007 год. утвърждава на
„ДИДЖИТЕХ” 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. Русе, ул. „Липник”
№70;
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♠

КОМИСИЯ В СЕНАТА ЩЕ ОБСЪДИ ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА ОНЛАЙН
ЗАЛАГАНИЯТА В САЩ

♥

U.K. КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА ЗАКОНОПРОЕКТА НА БАРНИ
ФРАНК IGREA

♦

ХОЛАНДИЯ - ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ
ОТНАСЯЩО СЕ ДО ПРЕХОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ СВЪРЗАНИ С
ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ ПО ИНТЕРНЕТ

♣ ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ХАЗАРТЕН БИЗНЕС – EGBA
♠ ОН-ЛАЙН ХАЗАРТ: КАКЪВ Е ПРОФИЛЪТ НА ФРЕНСКИТЕ
ИГ РАЧИ

♥

АНТИГУА СРЕЩУ САЩ: ХРОНИКА НА ЕДНА ОБЯВЕНА ВОЙНА

♠

РЪСТ НА ПОПУЛЯРНОСТТА НА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ В
ШВЕЙЦАРИЯ

♥ НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ В СЛОВЕНИЯ
♦ НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ОТ MICROSOFT ЗА БИЗНЕСА В КАЗИНАТА
НА ХОТЕЛСКИТЕ КОМПЛЕКСИ

♣

29

НОВО КАЗИНО В СТОЛИЦАТА НА ЛАТВИЯ
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КОМИСИЯ В СЕНАТА ЩЕ ОБСЪДИ ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА ОНЛАЙН
ЗАЛАГАНИЯТА В САЩ
Martin Harris

Във Финансовата Комисия на Сената в САЩ ще се проведе изслушване в
Петък, 8-ми Юни от 10.00 по дискусия за възможностите за узаконяване на онлайн
залаганията в САЩ. Изслушването, 'Може ли Интернет Залаганията Да Бъдат
Ефективно Контролирани За Да Бъдат Защитени Потребителите и Платежната
Система?" ще се проведе в Rayburn House Office Building в Capitol Hill.
Беше обявен и списъка с първоначално поканените да свидетелстват, което
предизвика известно недоволство. Списъка включва про играчът Howard Lederer;
Radley Balko, Главен редактор на Reason Magazine; Jon Prideaux, Изпълнителен
Директор на Asterion Payments; Gerald Kitchen, Изпълнителен Директор на
SecureTrading, Ltd. и Пастор Greg Hogan. Hogan е бащата на
Greg Hogan, Jr., студентът от Lehigh University, който ограби банка през Декември
2005 и заяви, че онлайн дълговете му са го подтикнали към това престъпление.
Финансовата Комисия на Сената се председателства от Републиканеца Барни
Франк, който представи Internet Gambling Regulation Enforcement Act (H.R. 2046) в
края на Април.
Това изслушване беше планирано още при внасяне на законопроекта. Това
изслушване отбелязва първите стъпки по разискване на IGREA – решаващ момент
от законодателния процес, след който много от законопроектите не се реализират.
Финансовата Комисия със своите 70 члена, е една от най-големите в
Конгреса. Представянето на партиите в комисията следва това в целия Конгрес, с
лек превес на Демократите. След внасянето на законопроекта, Франк получава
двупарийна подкрепа от членове на комисията, като например Ron Paul (R-TX) и
Peter King (R-NY), които вече са заявили подкрепата си за законопроекта като
съорганизатори.
Единствения начин да се прогнозира как комисията ще реагира на IGREA е
да се отчете как са гласували членовете и за Internet Gambling Prohibition and
Enforcement Act (H.R. 4411) на 11 Юли, 2006.
55 от 70-те членове на комисията гласуваха по H.R. 4411 миналия Юли, като
46 са подкрепили този законопроект. Осем от гласувалите против са Демократи
(включително Франк) и единствения Реплубликанец е Конгресмена Paul.
Примерът на Конгресмена King показва, че не всеки, който е подкрепил H.R.
4411 задължително ще гласува против IGREA. Въпреки това Законопроектът найвероятно ще предизвика тежка битка, дори в комисията. Към днешна дата, 19 от
69-те колеги на Франк (включително Paul и King), са заявили подпкрепата си.
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Петъчното изслушване би следвало да окаже влияние и върху съдбата на
скоро внесения законопроект за изготвяне на проучване за интернет залаганията от
Националната Академия на Науките (H.R. 2140), предложен от Републиканеца
Shelley Berkley (D-NV). Законопроектът на Berkley по настоящем очаква обсъждане
от друга Комисия.

♥

U.K. КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА ЗАКОНОПРОЕКТА НА БАРНИ
ФРАНК IGREA
Martin Harris

Две базирани във Великобритания компании, UC Group и Baker Tilly
Accountants, наскоро обявиха Сигурна и Защитена Инициатива за Интернет
Залагания /Safe and Secure Internet Gambling Initiative/. Освен, че предлага
принципи на сигурно и регулирано онлайн залагане, инициативата също така
осигурява информация и сериозна поддръжка – за Internet Gambling Regulation and
Enforcement Act of 2007 (H.R. 2046) , представен от Републиканеца Барни Франк
(D-MA) на 26-ти Април. И UC Group, базирана в Лондон компания за интернет
плащания, и Baker Tilly, международна счетоводна къща, бяха въвлечени в
лобиране в Конгреса на САЩ за интернет залаганията преди Франк да обяви този
законопроект. The UC Group беше една от организациите, с които Франк и други
членове на конгреса се консултираха при писането на IGREA. И двете компании
ще спечелят ако онлайн залаганията се легализират в САЩ. Други спонсориращи
инициативата организации с некомерсиална цел са e-Commerce и Online Gaming
Regulation and Assurance, the European Gaming and Betting Association и GamCare,
базирана във Великобритавия група за поддръжка.
В изявление в пресата информиращо за инициативата, говорителят
Джефри Сандман описва нуждата от законопроекта на Франк, както и
неадекватността на Unlawful Internet Gambling Enforcement Act , въведен в сила
миналия октомври. "По настоящем милиони американци залагат онлайн в
нерегламентирана обстановка без никаква потребителска защита", заявява
Сандман.
"Строги правила и лицензна политика ще защитят американските
потребители и ще осигурят възможност за защита от принудителни и
залагания от непълнолетни. Представения от Франк Законопроект е сериозна
крачка в правилната насока за ограничаване на намесата на правителството,
която е прикрита и груба."
Законопроекта на Франк получи и допълнителна международна подкрепа
през изминалата седмица, когато Джон Фитцджералд, наскоро избран за
Изпълнителен Директор на базираната във Ванкувър Interactive Gaming Council,
обяви своето намерение да лобира за международно узаконяване на онлайн
залаганията.
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Тук Ви представяме Проект за Изменение на Закона за хазартните игри на
Холандия ,отнасящо се до преходните разпоредби, свързани с хазартните игри
по Интернет. Проектът на тези изисквания беше нотифициран1 до
Европейската комисия в съответствие с Директива 98/34/ЕО, съответно
изменена с Директива 98/48/ЕО (бел. – М.Илиев)

♦

Холандия - Изменение на Закона за хазартните игри,отнасящо се до
преходните разпоредби, свързани с хазартните игри по Интернет

Ние Беатрикс, по Божията воля кралица на Холандия, Принцеса на ОранжНасау, и т.н., и т.н.
На всички, които ще видят или прочетат този текст, Привет! Ние ги
информираме:
Като се има предвид, че сме били убедени в необходимостта от приемане на
преходни разпоредби свързани с организирането на хазартни игри по Интернет;
От този момент, Ние, разбирайки Държавния Съвет, съгласувано с
Парламента, даваме гласност на следното:
Член І
Законът за хазарта се променя както следва:

A
Добавя се ново заглавие като продължение на чл.27 л, гласящо така:
Заглавие IVC Хазартни игри по Интернет
Член 27 м
1. Организирането на хазартни игри по Интернет се разрешава единствено в
съответствие с разпоредбите на настоящия текст.
2. Под хазартни игри по Интернет следва да се разбира: една възможност, както е
посочено в чл.1, буква а, предложена по Интернет.
Член 27 н
1. Нашият министър на правосъдието може, за срок какъвто той определи, да
разреши на лице с морални достойнства, в съответствие с чл. 27 h , ал.1, лиценз за
организиране на хазартни игри по Интернет.
2. Получената сума от хазартни игри по Интернет, след изваждане на печалбите и
разходите, се внася в хазната.
Член 27 о
1. Нашият Министър на правосъдието обвързва получаването на лиценз за
организиране на хазартни игри по Интернет с условия. Тези условия определят
ясно:
a. броят на игрите, които ще бъдат организирани;
b. условията за участие;
c. начинът, по който участникът се регистрира и идентифицира;

1

нотификация - съобщение, уведомление, известие
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d. записването на начинът, по който участникът участва в играта;e. гаранцията
за честно и надеждно протичане на играта и предпазването от измами и
злоупотреби;
f. гаранцията за надеждни пътища за плащане;
g. начинът на защита на личните данни;
h. начинът на действие със жалбите;
i. начинът за привличане и реклама;
j. определянето на прекомерно участие и на зависимост от играта;
k. управлението и покриването на разходите по организацията;
l. статутът и правилата на моралната личност;
m. изготвянето на годишния доклад за дейността и финансовите резултати на
моралната личност, както и начинът на публикуване на този доклад;
n. контрол върху спазването на правилата.
3. Нашият Министър на правосъдието обвързва даването на лиценз за
организиране на хазартни игри с условия.
4. Тези условия указват ясно:
a. начинът, по който се провежда играта;
b. гаранцията за честно провеждане на играта;
c. информацията, която се дава на играча, свързана с характера на играта,
нейното протичане и възможните резултати от нея;
d. валидността, трайността и устойчивостта към смущения на софтуера,
включително възможността да се влияе върху процеса на играта по други
начини, извън тези,които са на разположение на играча;
e. характерът на играта и гаранцията за принципа на случайността при нея;
f. начинът, по който се регистрира участникът;
g. начинът, по който се отразява отношението на участника към играта;
h. автоматичното записване на всички залози и плащания;
i. гаранцията за надеждни пътища за плащане;
j. информацията, която се подава на играчите относно предпазване от изпадане в
зависимост от играта;
k. информацията за играча, включително предоставените му сведения за хода на
играта посредством информационната система включена в софтуера;
l. шансовете за печалба и средния размер на сумите, които могат да се спечелят
или загубят за определено време;
m. стартирането на процедурата по играта и на самата игра;
n. залогът, начинът и размерът на сумата;
o. ограниченията в играта;
p. системата, чрез която играчът може да определи максималния размер на
сумата, която може да си позволи да загуби;
q. указанията и ограниченията в играта;
r. начинът за определяне на премията;
s. изплащането на сумите и премиите, както и формата, момента и размера на
сумите при тези изплащания;
t. другите механизми или системи на софтуера на играта, които биха могли да
повлияят на процеса на играта;
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u. контрол върху спазването на правилата.
5. Разпоредбите във втора и четвърта алинеи ще бъдат официално известени
посредством публикация в „Монитор”.
6. Разпоредбите могат да се променят и допълват.
Член 27p
1. Нашият Министър на правосъдието дава лиценз за организиране на хазартни
игри по Интернет при наличието на молба.
2. Едно административно решение на Нашия Министър на правосъдието може да
наложи правила относно:
a. изискванията, на които молбата трябва да отговаря;
b. процедурата при подаване на молбата;
c. процедурата, необходима за проучване на заявената хазартна игра;
3. Едно административно решение на нашия Министър на правосъдието може да
определи таксите за разглеждане на молбата и за даването на лиценз, както и
разходите, свързани с контрола върху спазване на горепосочените разпоредби, от
страна на титуляра на получения лиценз.
4. Нашият Министър на правосъдието посочва една или няколко институции,
натоварени с проучване на заявените хазартни игри.
Член 27q
В рамките на организацията на хазартни игри по Интернет, моралната личност,
визирана в чл. 27n може да работи с лични данни, както е посочено в чл.16 на
Закона за защита на личния живот, доколкото тези данни са необходими за
предпазване от изпадане в зависимост от играта.
Член 27r
1. Неупълномощени лица под 18 години не могат да участват в хазартни игри по
Интернет.
2. Ако едно неупълномощено лице по смисъла на разпоредбата в ал.1 е лауреат на
награда, или ако един участник, в рамките на своето участие в играта, е нарушил
условията за участие и е посочен за лауреат, то въпросното участие се анулира.
Член 27s
1. Притежаването на лиценз се прекратява, ако се окаже, че предоставените данни
за получаването му са некоректни и непълни и са довели до решение, което би
било различно, ако точните данни биха били изцяло на разположение.
2. Притежанието на лиценз може да се прекрати, ако:
a. Титулярът на лиценза е нарушил разпоредбите в този документ;
b. Има опасения, че практикуването му създава сериозна опасност за
обществения ред и сигурност, както и за обществения морал.
Член 27t
1. Посочените в решението на Нашия Министър на правосъдието лица са
натоварени с контрол по спазването на разпоредбите, визирани в чл.27 о, ал.4.
2. Визираното в ал.1 решение се огласява публично чрез съобщение в „Монитор”.
Член 27u
Под понятието дело, разгледано в смисъла на чл. 5:18 от Общия Закон за
административното право, следва да се разбира софтуерът, който установява
резултата от играта.
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Чл.34 се променя както следва:
В ал.1, частта от изречението „така, както е посочено в чл.чл. 9, 14b, 16, 24, 27b,
27h и 30z на закона” се замества с: „ така, както е посочено в чл.чл. 9, 14b, 16, 24,
27b, 27h и 27, доколкото става дума за лица, посочени в чл.27 о, ал.2 и 30z от
закона”.
ЧЛЕН ІІ
Настоящият закон влиза в сила и прекратява действието си на определена с кралско
постановление дата. Възлагаме и заповядаме този закон да бъде публикуван на
страниците на „Монитор”, и всички отговорни министерства, власти, колегии и
дейци да съдействат за неговото точно изпълнение.
Издадено
Министър на Правосъдието

Подбрал и превел: Милан Илиев

♣

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ХАЗАРТЕН БИЗНЕС – EGBA

EGBA е асоциация с нетърговска цел, създадена от седемте основни он-лайн
оператори на хазартни игри в Европа: Party Gaming, bwin Group, Unibet, bet-athome.com, The Carmen Media Group, Expekt et Interwetten Gaming Ltd.
Поради какви причини EGBA е против законите, които забраняват онлайн хазарта в Европа? Нима всяка една отделна страна не трябва сама да
определя правата на своите граждани?
Разбира се, но в зависимост от степента в която спазват своите задължения в
единния европейски пазар на стоки, услуги и учредявания. Член 49 на Договора за
ЕС, подписан от всички страни-членки, постановява, че вътрешният пазар трябва
да бъде отворен за свободен обмен на услуги. Ако един европейски народ реши,
посредством своето правителство, че не е в интерес на неговите граждани да се
легализира хазарта, дори и за пълнолетното население, EGBA няма намерение да
се противопоставя.Обаче ние смятаме, че членовете на EGBA, които всички са
лицензирани и се подчиняват на законодателството на ЕС, имат правото да
предлагат услугите си във всички страни на Съюза, където тази забрана не
съществува, без дискриминация от държавните оператори, и с уговорка за строго
спазване на законността. Ние смятаме, че всички закони срещу он-лайн
залаганията, предложени или въведени от страните-членки, са едно нарушение на
законодателството на ЕС. EGBA има намерението да се бори срещу тези
дискриминационни закони, които са, по наше мнение, въведени главно за да
защитават монополното положение на Държавата.
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Отварянето на конкурентния пазар е от полза и на потребителите, които
печелят от намалени тарифи и от по-голям избор на продукти и предоставяния на
услуги. Обстоятелствата, които стимулират конкуренцията, особено в индустрията
на Интернет услугите, с високото ниво на технологията и където доверието в една
марка е от първостепенно значение, позволяват да се подобри защитата на
потребителите и безпристрастността на играта.
Подбрал: Милан Илиев
Превел: Христо Василев

♠ ОН-ЛАЙН ХАЗАРТ: КАКЪВ Е ПРОФИЛЪТ НА ФРЕНСКИТЕ ИГРАЧИ
(Публикация в casinoweb.org)
Възраст, вид на посещаваните сайтове, мотивация, мнения... Френската
агенция за он-лайн игри обрисува портрета на Интернет играчите
Кои са играчите в Нета? Каква е тяхната мотивация? На какво играят те? И в кои
сайтове? В момента, когато монопола при он-лайн игрите предизвиква все по
големи дебати във Франция и в Европа, Френската агенция за он-лайн игри (AFJL),
в сътрудничество с Concours.fr, публикува резултатите от едно изследване,
проведено сред 21000 Интернет играчи.
Първа констатация: френските он-лайн играчи са сравнително млади. 42% от
тях са на възраст между 31 и 45 години, а 28% - между 18 и 30 години. Повъзрастни от 45 години са само 30% от он-лайн играчите. Една доминация на
хората под 45 години, директно свързана със структурата на социалната
демография на Интернет потребителите, която е на по-млада възраст от
половината френско население.По-голямата част от тях играят в сайтове за
състезателни игри или в сайтовете на Френската лотария /ФЛ/ и на Френските
конни залагания /ФКЗ/. Но има участия също така и в сайтове за парични игри,
които не са нито към ФЛ, нито към ФКЗ и са базирани в чужбина, за да избягнат
френското законодателство. Такъв е случаят с 8.91% от интервюираните френски
играчи. Този процент нараства на 20.2%, ако към интервюираните се прибавят
играчите, които участват и в сайтовете на ФЛ, и на 39.1%, ако се прибавят играчите
при ФКЗ. За по-голямата част от играчите, които участват в сайтовете за он-лайн
залагания или казина, основната мотивация е да спечелят пари (43,9 %). Но 33,6 %
посочват също така необходимостта от развлечение, докато 20,45 % обясняват
тяхното поведение с вкуса към играта. Само 2% посочват практичността на
Интернет при он-лайн казината, което им спестява придвижването.
По-изненадващо е непознаването от страна на Интернет участниците на
френското законодателство в областта на он-лайн игрите. 60% от интервюираните
лица смятат, че е разрешено да се участва в сайтове за парични игри, различни от
сайтовете на ФЛ или ФКЗ. И най-накрая, 83.9% от анкетираните смятат, че трябва
да бъдат узаконени и регламентирани парични он-лайн игри, освен монополните.
Подбрал: Милан Илиев
Превел: Христо Василев
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♥

АНТИГУА СРЕЩУ САЩ: ХРОНИКА НА ЕДНА ОБЯВЕНА ВОЙНА
(Публикация в casinoweb.org)

Конфронтациите между Антигуа и САЩ не са от вчера, но започват да се засилват.
Антигуа заплашва САЩ, че ще предприеме действия срещу правата на
американската интелектуална собственост, авторските права и търговските марки,
затваряйки своите „он-лайн граници”, за да протестира срещу поведението на
САЩ,. Злоупотребите с правата на американската интелектуална собственост бяха
изчислени на 100 милиона долара, спечелени за сметка на американските играчи.
Покерът с три карти е характерна игра за наземно разположените американски
казина, които държат интелектуалната собственост върху него, но он-лайн казината
в Антигуа предлагат тази игра на американските играчи.
Антигуа нарушава съзнателно американските патенти за покер с три карти,
но се прави на жертва благодарение на подписания миналата година закон, който
обявява за незаконни он-лайн игрите на американска територия. По отношение на
нейния американски съперник, позицията на Антигуа е двулична. На практика
Антигуа заплашва да предприеме мерки срещу правата на интелектуалната
собственост, за да изрази своето недоволство от американския монопол, а си
затваря очите пред злоупотребите на он-лайн казината, намиращи се на нейна
територия. Целта е да се трупат приходи за сметка на американските играчи
посредством плагиатство, като се пренебрегва всякаква етика.
Ако американската политика в областта на он-лайн игрите трябва да се
промени, то тя би трябвало да включи една система за защита на американската
интелектуална собственост и на играчите срещу злоупотреби. Създателите на
софтуер, собствениците на Интернет сайтове или на дружества, които имат
отношение към он-лайн игрите, трябва да върнат в родината всички придобити
капитали по време на „нелегалния” период, ако искат да им бъде разрешено да
печелят от хазарт на територията на „чичо Сам”. Политиките на САЩ и Антигуа
по отношение на он-лайн игрите са изцяло противоположни. За Антигуа, голям
брой он-лайн казина са разположени на нейна територия и следователно
толерирани, докато САЩ държат да контролират паричните игри в нета, които
конкурират нелоялно казината на Лас Вегас. Дали въпросът за законността на онлайн игрите в САЩ се дължи на могъщите лобита на собствениците на казина в
Лас Вегас, или на стремежа да се избегне прането на пари?
Подбрал: Милан Илиев
Превел: Христо Василев
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РЪСТ НА ПОПУЛЯРНОСТТА НА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ В ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария прави оценка на популярността на хазартните игри сред
гражданите. По последни данни на федералния орган регулиращ хазартната
дейност през 2006 г швейцарците са изхарчили за хазартни развлечения 307
милиона долари. При това националната лотария е претърпяла загуби предвид
сериозната конкуренция от страна на европейското лото “Millions”, което е найпопулярно сред жителите на Швейцария.
Според закона на швейцарското законодателство всички доходи от
хазартна дейност, включително и от лотарията се преразпределят за социални
нужди. Не по-малко от 481,6 милиона долара са били5 преведени на спортни
фондове и асоциации.
Деветнадесет броя казина в Швейцария са платили в качеството си на данък
406 милиона долара, благодарение на което е бил финансиран националния
пенсионен фонд. Печалбите на казината са достигнали 784 милиона долара особено
благодарение на популярността на игралните автомати.

♥

НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ В СЛОВЕНИЯ

Законодателите в Словения са започнали дебати относно промени в
хазартното правно регулиране. Поправките в законодателството позволяват на
американската компания “Harrah’s Entertainment” да влезе в партньорски
отношения за участие в проект за строителство на ново казино на стойност един
милиард долара непосредствено до италианската граница. Съдружник от словенска
страна е компанията “Hit”, която е собственик на осемнадесет казина на
територията на Словения, а също така на казина в Сърбия, Черна гора и Босна. Към
днешна дата на чуждестранните оператори според действащия закон е разрешено
участие с 20 % от съвместната дейност.
Според плановете “Harrah’s” възнамерява да закупи 60 % от акциите на
новия проект. Новото казино ще стане най-голямото казино в Източна Европа –
хиляда и петстотин стаи в хотела, две хиляди игрални автомата, десетки игрални
маси, конферентни зали, клубове, ресторанти и СПА-център. Проектът предвижда
построяване на шест сгради в района на местността Нова Горица. Осем милиона
души живеят в радиус от двеста и двадесет километра от града, а други двадесет и
шест милиона – в радиус от 470 км. Прогнозният приток от клиенти е четири
милиона и половина души годишно. Строителството ще обезпечи 4500 работни
места, а в деня на откриването ще бъдат привлечени 3200 служители. Реализацията
на проекта ще се осъществи в порядъка на две години и половина, включвайки
времето за законодателните дебати и приемането на съответните поправки в
закона.
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НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ОТ MICROSOFT ЗА БИЗНЕСА В КАЗИНАТА
НА ХОТЕЛСКИТЕ КОМПЛЕКСИ

Компанията “Microsoft” е представила нова технология, позволяваща да се
взаимодейства с обектите , разположени на плосък панел на екрана. Сферата на
приложение на революционния компютър със сензорен екран ще бъдат хотелите с
казина във тях. Корпорацията “Harrah’s Entertaiment” от Лас Вегас, която е
собственик на хотелите “ Caesars Palace” и “Rio All-Suite Hotel & Casino” планира
с помоща на сензорните устройства да опрости на своите клиенти избора и
поръчките на хотелските и ресторантските услуги. Тридесет дюймовият дисплей е
построен върху гланцова настолна повърхност, заместваща традиционните
клавиатура и мишка. Екранът е способен да разпознава повече от един пръст
едновременно, което обезпечава групово ползване на интерфейса . Инфрачервената
интерактивна повърхност превъзхожда по качества, безопасност и здравина
подобни сензорни технологии.
В перспектива технологията ще бъде достъпна за всеки стопанин и
потребител на мобилен телефон. Стойността на оборудването в зависимост от
функционалността ще бъде от пет до десет хиляди долара.

♣

НОВО КАЗИНО В СТОЛИЦАТА НА ЛАТВИЯ

Нов хазартен и развлекателен център е открит в столицата на Латвия – Рига.
Собственици на комплекса са търговската група “Ritzio Entertainment Group”, която
е водеща в сферата на развлеченията в Източна Европа. Комплексът предлага
повече от шестдесет игрални автомата в две зали и казино с десетки игрални маси,
като хазартната площ е разделена съгласно изискванията на европейските
стандарти на зона за пушачи и за непушачи. Новото казино е вече трийстото
заведение на “Ritzio” на Латвийска територия като мрежата на игралните клубове
е била открита в Латвия още 1994 г.
Подбрала и превела : Капка Алексиева

