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СПРАВКА
ЗА
ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА РЕШЕНИЯ
ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2007 ГОД.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 1158/17.08.2007 год. дава разрешение на
„МОТ - 70” ЕООД, гр. Бургас, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев
бряг-Изток, УПИ ІІІ, кв. 58, вилно селище “БЛУ МАРИН”, с 10 (десет)
броя игрални автомати, с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 1159/17.08.2007 год. дава разрешение на
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ” АД, гр. София, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години
в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. “Стефан Стамболов”№3 с 20
(двадесет) броя игрални автомати, с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 1160/17.08.2007 год. дава разрешение на
„ПМС” ООД, гр. Велико Търново, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, бул. “България” №29, с 18 (осемнадесет) броя игрални
съоръжения, с 23 (двадесет и три) броя игрални места;
· С решение № 1161/17.08.2007 год. дава разрешение на
„ПМС” ООД, гр. Велико Търново, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, ул. “Христо Ботев” №8, с 21 (двадесет и един) броя
игрални съоръжения, с 28 (двадесет и осем) броя игрални места;
· С решение № 1162/17.08.2007 год. дава разрешение на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Елин
Пелин, ул. “Иван Вазов” №1А, парцел VІІ, кв. 23 с 10 (десет) броя
игрални автомати, с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 1232/24.08.2007 год. дава разрешение на
„ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Котел, ул. “Изворска” №2, с 10 (десет) броя игрални автомати, с 10
(десет) броя игрални места;
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· С решение № 1233/24.08.2007 год. дава разрешение на
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Горна Оряховица, ул. “Отец Паисий Хелендарски” №12, с 10 (десет)
броя игрални автомати, с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 1264/31.08.2007 год. дава разрешение на
„ФСО” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул.
“Марица” №1, с 10 (десет) броя игрални автомати, с 10 (десет) броя
игрални места;
· С решение № 1265/31.08.2007 год. дава разрешение на
„ФОРС-02” ЕООД, гр. Варна, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
“Дубровник” №4, с 18 (осемнадесет) броя игрални автомати, с 220
(двадесет и два) броя игрални места;
· С решение № 1266/31.08.2007 год. дава разрешение на
„МОНАКОІГЕЙМС” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Девин, ул. “Гимназиална” №2, с 9 (девет) броя игрални автомати, с 13
(тринадесет) броя игрални места;
· С решение № 1267/31.08.2007 год. дава разрешение на
„МУЛТИ-КАТЕРС” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, кв. “Ботунец”, ул. “Витиня” №20, с 16 (шестнадесет) броя
игрални автомати, с 21 (двадесет и един) броя игрални места;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2007 ГОД.
I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
· С решение № 1214/17.08.2007 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
образец на билет за участие в дял ДЕВЕТИ-2007 на периодична дялова
лотарийна игра, организирана от ДП “ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
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ІІ. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
· С решение № 1297/31.08.2007 год. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” ООД, гр. София, за
промяна на броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за тото играта „СПОРТ ТОТО 1”;
· С решение № 1298/31.08.2007 год. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” ООД, гр. София, за
промяна на броя и адресите 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 № 1216/17.08.2007 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 № 1256/24.08.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промяна в издадено разрешение и 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 №1165/17.08.2007 год. дава разрешение на “ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за подмяна на 10
(десет) броя игрални автомата в игрално казино с адрес: София, бул.
„Генерал Тотлебен” №8 ,хотел.”Родина” ;
· С решение №1166/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕАД, гр. София, за подмяна на 20
(двадесет) броя и увеличение с 11 (единадесет) броя на игралните автомати
в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци” хотел
„Интернационал”;
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· С решение № 1167/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг за увеличение с
2 (два) броя игрални маси и 2 (два) броя игрални автомати в игрално казино
с адрес: к.к. Слънчив бряг, община Несебър, област Бургас, хотел
“Хризантема”;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение №1168/17.08.2007 год. дава разрешение на “ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 12 (дванадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Генерал Скобелев”
№47;
· С решение №1169/17.08.2007 год. дава разрешение на “ДВД”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Полковник Бонев” №10;
· С решение №1170/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ЕсОеСБг” ЕООД, гр. Пловдив, за намаление с 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район Тракия, комплекс
„Акваленд”;
· С решение №1171/17.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр.Карлово, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, област
Пловдивска, ул.”Александър Стамболийски” №50;
· С решение №1172/17.08.2007 год. дава разрешение на “ДРИЙМ
ГЕЙМС” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил
Априлов”№2;
· С решение №1173/17.08.2007 год. дава разрешение на “АЗИЯ”
ЕООД, с. Крън, обл. Стара Загора за подмяна на 21 (двадесет и един) и
увеличение с 10 (десет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул.”Витоша” №63;
· С решение №1174/17.08.2007 год. дава разрешение на
“МЕГАШАНС ГРУП” ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Балчик, ул.”Баба Райна” №1;
· С решение №1175/17.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас, за подмяна на 8 (осем)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, жк. „Лазур”,ул.
„Абоба” №8;
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· С решение №1176/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ПАУТАЛИЯ ИНС” ЕООД, гр. Кюстендил, за подмяна на 9 (девет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” №63;
· С решение №1177/17.08.2007 год. дава разрешение на “ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Царево, Пристанището;
· С решение №1178/17.08.2007 год. дава разрешение на
“МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци” №31;
· С решение №1179/17.08.2007 год. дава разрешение на
“МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Рилски” №28;
· С решение №1180/17.08.2007 год. дава разрешение на
“МЕРИКАН 2000” ООД, гр. Русе, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Русе, жк. „Дружба 3”, южно от бл.23;
· С решение №1181/17.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ГИЦ-ДЕНТ-36-ДИМИТЪР ГЕРГИЦОВ”, гр. Айтос, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: : гр. Айтос, ул. „Цар
Освободител” №15;
· С решение №1182/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИКС” ЕООД, гр. София, за увеличение с 5 (пет)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул.
„Владикина” №23;
· С решение №1183/17.08.2007 год. дава разрешение на “МОТ70” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, ул. „Цар Симеон”
№25;
· С решение №1184/17.08.2007 год. дава разрешение на “МОТ70” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, община Бургас, ж.к „Славейков” бл.
№113, партер до вх.F;
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· С решение №1185/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ПРОФОНДО” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя и
намаление с 1 (един) брой на игралните автомати и Утвърждаване на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри с игрални автомати” с включени условия и правила за
формиране на специална премия „ДЖАКПОТ” и допълнителни премии и
„Задължителни правила за организация на работа и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес:
гр. Казанлък, ул. „Розова долина” №2;
· С решение №1186/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ПРОФОНДО” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Оборище” №18;
· С решение №1187/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ПРОФОНДО” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
съоръжения с 9 (девет) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Козлодуй, ул. „Търговска” , сладкарница „Дунав”;
· С решение №1188/17.08.2007 год. дава разрешение на “ГЕЙМ4” 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 №1189/17.08.2007 год. дава разрешение на “ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, район „Илинден” бул. „Сливница”
№133;
· С решение №1190/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, община Подуяне, ул.
„Макгахан”-пазара;
· С решение №1191/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Красно село, бул. „Гоце
Делчев”№6;
· С решение №1192/17.08.2007 год. дава разрешение на “МАКАО
2” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” №115;
· С решение №1193/17.08.2007 год. дава разрешение на “ЕКЗА
ГРУП” ООД, гр. Варна, за подмяна на 8 (осем) броя и увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ян
Палах”№4;
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· С решение №1194/17.08.2007 год. дава разрешение на “РЕКС
ГРУП” ООД, гр. София, за намаление с 5 (пет) броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон”№13, „МЕГА
КЛУБ”;
· С решение №1195/17.08.2007 год. дава разрешение на “РЕКС
ГРУП” ООД, гр. София, за намаление с 6 (шест) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Кюстендил”№66;
· С решение №1196/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна с 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски”№78;
· С решение №1197/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна с 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев”№47,
Автогара ЮГ;
· С решение №1198/17.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“КИРИЛ ДИНЕВ” ЕООД, гр. Дупница, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дупница, ул. „Кирил и
Методи”№12;
· С решение №1199/17.08.2007 год. дава разрешение на “АНЕЛ
98” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати и
Утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики” №100;
· С решение №1200/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя и увеличение с 21 (двадесет и един) броя игрални съоръжения
с 25 (двадесет и пет) броя игрални места и Утвърждаване на „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри
с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил
Попов” №12;
· С решение №1201/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ДРАГОШИН” ЕООД, гр. Исперих, за подмяна с 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. „Васил
Левски”№70;
· С решение №1202/17.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ИНФОМИК – МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
„Симеон Велики” №18;
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· С решение №1203/17.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна
на 5 (пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора,
ул. „Васил Левски”№67А;
· С решение №1204/17.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна
на 6 (шест) броя и увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски”№29;
· С решение №1205/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати и Утвърждаване на „Задължителни правила за организация на
работа и финансов контрол при провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит
Методи Кусев” , търговски комплекс „Локомотив”;
· С решение №1206/17.08.2007 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 №1207/17.08.2007 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Елхово, област Ямбол, ул.
„Търговска”№1
· С решение №1208/17.08.2007 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 №1209/17.08.2007 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН”ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Харманли, ул. „Янко Сакъзов” №2;
· С решение №1210/17.08.2007 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 №1211/17.08.2007 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН”ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Господин
Михайловски” №30;
· С решение №1213/17.08.2007 год. дава разрешение на “УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” №5, хотел „Бургас”;
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· С решение №1237/24.08.2007 год. дава разрешение на “БЕФ”
ООД, гр. Сливен, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл.102, партер№2;
· С решение №1238/24.08.2007 год. дава разрешение на “БЕФ”
ООД, гр. Сливен, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, к-с. „Зорница”, подлез „Никола Петков”, зала
„Калина”;
· С решение №1239/24.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна
на 2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг,
кв. 5001,„Многофункционална сграда”;
· С решение №1240/24.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за подмяна
на 4 (четири) броя и увеличение със 7 (седем) броя на игралните места в
игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, х-л. „Централ” кв.
27;
· С решение №1241/24.08.2007 год. дава разрешение на “МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Средец, област Бургас, пл. „Георги Димитров”
№1, кв.47;
· С решение №1242/24.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“МАДЛЕНА ДОКУЗАНОВА-777”, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ъгъла на ул.„Дебър
№2 и ул. „Охрид” №2 и 4;
· С решение №1243/24.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 1 (един)
брой и намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул.„Брегалница” №32;
· С решение №1244/24.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс, „Братя
Миладинови”, срещу бл.№5;
· С решение №1245/24.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс, „Славейков”, до
бл.№21;
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· С решение №1246/24.08.2007 год. дава разрешение на “КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение с 2 (два) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул. „Цар
Борис І” №8;
· С решение №1247/24.08.2007 год. дава разрешение на “КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с 3 (три) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул.
„Димитър Благоев” №9;
· С решение №1248/24.08.2007 год. дава разрешение на
“ИЛЮМИНАТИ” ЕООД, гр. Карнобат, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, ул. „Димитър
Благоев” №14;
· С решение №1249/24.08.2007 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за увеличение с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня
Мария Луиза” №35;
· С решение №1250/24.08.2007 год. дава разрешение на
“БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, за подмяна на 12 (дванадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Слатина, ул. „Борис
Христов”, №2А;
· С решение №1251/24.08.2007 год. дава разрешение на
“ВЕНЕРА 1” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти Август”№5;
· С решение №1252/24.08.2007 год. дава разрешение на
“КАЗИНО БУДА” ООД, гр. София, за подмяна 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев” №1;
· С решение №1253/24.08.2007 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 11 (единадесет) броя и
намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
София,район Лозенец, бул. „Христо Смирненски” №78;
· С решение №1254/24.08.2007 год. дава разрешение на “ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” №29;
· С решение №1255/24.08.2007 год. дава разрешение на
“ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за подмяна на 4 (четири) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”,
атракционна площадка КВК;
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· С решение № 1270/31.08.2007 год. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомата и утвърждава представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски”
№20А;
· С решение №1271/31.08.2007 год. дава разрешение на
“КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за подмяна на 12 (дванадесет) броя
и намаление с 2 (два) броя на игралните автомати и утвърждава
представените „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. София, бул. „Македония” №2-4;
· С решение №1272/31.08.2007 год. дава разрешение на
“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ” АД, гр. София, за
увеличение с 26 (двадесет и шест) броя игрални съоръжения с 35 (тридесет
и пет) броя игрални места и утвърждава представените „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.
Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” №34;
· С решение №1273/31.08.2007 год. дава разрешение на “УДИ
ГРУП” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Смолян, комплекс „Здравец” бул.„България”
№30;
· С решение №1274/31.08.2007 год. дава разрешение на „Е.Г. ОРЛАНДО” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул.„Христо Станишев” №2;
· С решение №1275/31.08.2007 год. дава разрешение на „ЗИТА
ПАРТНЕРС” ООД, гр. Бургас, за увеличение с 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Созопол, ул.„Черно море” №5, хотел
„ВИЛА ЛИСТ”;
· С решение №1276/31.08.2007 год. дава разрешение на „Е.Г. РУСЕ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Русе, к-с „Възраждане”, ул.„Плиска” №54;
· С решение №1277/31.08.2007 год. дава разрешение на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стара планина” №34;
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С решение №1278/31.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за подмяна на 14
(четиринадесет) броя и увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.„Стефан Стамболов”.№42;
· С решение №1279/31.08.2007 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Генерал Гурко” №68;
· С решение №12780/31.08.2007 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 №1281/31.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ„СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул.„Хаджи Димитър”
№22;
· С решение №1282/31.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ„СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Камено, ул.„Неделчо
Камбов” №1;
· С решение №1283/31.08.2007 год. дава разрешение на “ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „27-ми Юли” №22-24;
· С решение №1284/31.08.2007 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. „Д-р. Пискюлев” №62-64;
· С решение №1285/31.08.2007 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, бул. „Осми Приморски Полк”
№91;
· С решение №1286/31.08.2007 год. дава разрешение на “ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение с
2 броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ген.
Скобелев” №33;
· С решение №1287/31.08.2007 год. дава разрешение на “ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за увеличение с 12 (дванадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Алеко
Константинов” №13;
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· С решение №1288/31.08.2007 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, ж.к. „Владислав Варненчик” І
микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V;
· С решение №1289/31.08.2007 год. дава разрешение на “ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, кв. Виница, ул. „Цар Борис
ІІІ” №45;
· С решение №1290/31.08.2007 год. дава разрешение на “ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги
Петлешев” №37А;
· С решение №1291/31.08.2007 год. дава разрешение на “ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ООД, гр. Пловдив, за увеличение с 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Любимец, обл. Хасково, ул. „Цар
Освободител” №5;
· С решение №1292/31.08.2007 год. дава разрешение на “ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ООД, гр. Пловдив, за увеличение с 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай, ул. „Орфей” №12;
· С решение №1293/31.08.2007 год. дава разрешение на
ЕТ“Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски, ул.
„Петър Богдан” №60;
· С решение №1294/31.08.2007 год. дава разрешение на “ЛАЙТ
ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хисар, ул. „Димитър Благоев” №6;
· С решение №1295/31.08.2007 год. дава разрешение на “ММ
ПЛЮС” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Костенец, ул. „Александър Стамболийски”
№11;
· С решение №1296/31.08.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“БОРЯНА КАРАГЬОЗОВА - ГЕЙМС”, гр. Видин, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев”
№6;
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VІ. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
· С решение № 1163/17.08.2007 год. дава разрешение на “ИНТКО

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София за вписване на
нови обстоятелсва в издадено разрешение за организиране на хазартни игри
в игрално казино с адрес: гр. София, бул. “Генерал Тотлебен” №8, х-л.
“Родина” – заличава като член на Съвета на директорите и изпълнителен
директор Рамазан Кьосехмехметоглу, вписва като председател на Съвета на
директорите и изпълнителен директор Хадър Кайа. Дружеството ще се п
редставлява от изпълнителния директор Хадър Кайа.
· С решение № 1164/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг 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”;
· С решение № 1215/17.08.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София за вписване на нови обстоятелсва в издадено
разрешение– заличава като управител Самуила Васкова Жекова.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Лазар Василев
Василев;
· С решение № 1234/24.08.2007 год. дава разрешение на “БЕФ”
ООД, гр. Сливен за вписване на нови обстоятелсва в издадено разрешение
– заличава като управител и представляващ дружеството Стефан Иванов
Павлов. Дружеството се управлява и представлява от Руси Димитров
Грънчев;
· С решение № 1235/24.08.2007 год. дава разрешение на “КРИСИ”
ООД, гр. Сливен за вписване на нови обстоятелсва в издадено разрешение
– заличава като управител и представляващ дружеството Мартин Мъндев.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Георги Златев
Георгиев;
· С решение № 1236/24.08.2007 год. дава разрешение на “ФОКС 1” ООД, гр. Бургас за вписване на нови обстоятелсва в издадено
разрешение – фирмата на дружеството от “ФОКС -1”ЕООД се променя на
“ФОКС -1” ООД;
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· С решение № 1309/31.08.2007 год. дава разрешение на

“КРИСИ” ООД, гр. Сливен за вписване на нови обстоятелсва в издадено
разрешение – заличава като управител и представляващ дружеството
Георги Златеви вписва избирането на Петко Русев Ганев за управител и
представляващ дружеството. Дружеството се управлява и представлява от
управителя Георги Златев Георгиев;
· С решение № 1310/31.08.2007 год. не отнема разрешение на
“ПАУТАЛИЯ ИНС” ЕООД, гр. Кюстендил за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
“Витоша”№63;
VІІ. ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
· С решение № 1212/17.08.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в издадено разрешение № 1015/31.07.2007 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати на “КАЛИМАН” ЕООД
в графата „идентификационен номер” на системата за формиране на премия
„ДЖАКПОТ”;
· С решение № 1228/17.08.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 925/13.07.2007 г. за издаване на
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис” №1, хотел „Казанлък” на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София ;
· С решение № 1229/17.08.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 932/13.07.2007 г. за издаване на
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Добрич, пл. „Независимост”, кино „Родина” на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София ;
· С решение № 1230/17.08.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 972/06.07.2007 г. за издаване на
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цанко Церковски” №12, на “КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София ;
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· С решение № 1231/17.08.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 1014/31.07.2007 г. за издаване на
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Оряхово, пл. „Цвети Иванов” №1, на “КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София ;
· С решение № 1261/24.08.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 1059/20.07.2007 г. за издаване на
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев” №1, на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София ;
· С решение № 1262/24.08.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 1061/20.07.2007 г. за издаване на
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти Август” №3, на “ВИЛОКС ГРУП”
ЕООД, гр. София ;
· С решение № 1263/24.08.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 1083/16.08.2007 г. за издаване на
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Търговска” №3, на “ЧЕРНО И БЯЛО 2007” ЕООД, гр. София ;
· С решение № 1311/31.08.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 1063/14.08.2007 г. за издаване на
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес : гр. София, бул. „Христо Ботев” №91 на “КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София ;

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЗА
ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2007 Г.
С решение № 1268/31.08.2007 год. отказва да даде разрешение за
продължаване на срока на издадено разрешение №375/02.04.07 за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години
в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” №1 на
„ЕВРО-ГЕЙМС” ООД;
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СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЗА
ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ДАДЕНИ
РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2007 Г.
І.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 1227/17.08.2007 год. се прекратява действието на
разрешение № 300/13.03.2007 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” №98,
издадено на ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – Жечо Маринов”, гр. Бургас преди
изтичане на срока му;
· С решение № 1260/24.08.2007 год. се прекратява действието на
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: к.к. Златни пясъци, ул. „Алея Кемпински” №1, „Кемпински
хотел Ермитаж” издадено на „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София
преди изтичане на срока му;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ХАЗАРТНИ ИГРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 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 В „БИНГО” ЗАЛИ:
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· С решение № 1269/31.08.2007 год. утвърждава образец на
талон за участие в числова лотарийна игра „БИНГО”;
ІІ.ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО:
· С решение № 1257/24.08.2007 год. утвърждава на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри
в игрално казино” в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан
Райчо” №2, хотел „Тримонциум Принцес;
· С решение № 1258/24.08.2007 год. утвърждава на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив представените „Задължителни
правила за организация на работа и финансов контрол при провеждане на
хазартни игри в игрално казино” и „Образци за счетоводна отчетност при
провеждане на хазартни игри в игрално казино” в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” №2, хотел „Тримонциум Принцес;
· С решение № 1259/24.08.2007 год. утвърждава на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Пловдив представените „Задължителни правила
за организация на работа и финансов контрол при провеждане на хазартни
игри в игрално казино” и „Образци за счетоводна отчетност при провеждане
на хазартни игри в игрално казино” в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, ул. „Гео Милев” №1;
·
С
решение
№1299/31.08.2007
год.
утвърждава
на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри
в игрално казино” в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан
Райчо” №2, хотел „Тримонциум Принцес;
· С решение № 1300/31.08.2007 год. утвърждава на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Пловдив представените „Задължителни правила
за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино” с
включени правила за формиране и разпределение на допълнителна
периодична предметна премия “Super Car” в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, ул. „Гео Милев” №1;
ІІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
· С решение №1217/17.08.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, гр. Русе представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”
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с включени условия и правила за формиране на специална премия
“ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Воден” №2-А;
· С решение № 1218/17.08.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, гр. Русе 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. Русе, ул. „Ангел Кънчев” №13;
· С решение № 1219/17.08.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, гр. Русе 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. Русе, ул. “Петко Д. Петков” №1;
· С решение № 1220/17.08.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, гр. Русе 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. Русе, ул. “Давид” №15,
бл.”Аглика"
· С решение № 1221/17.08.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, гр. Русе 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. Русе, ул. “Петрохан” №80;
· С решение № 1222/17.08.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, гр. Русе 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. Русе, ул. “Николаевска” №101;
· С решение № 1223/17.08.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, гр. Русе 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. Русе, ул. “Чипровци” №31;
· С решение № 1224/17.08.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, гр. Русе 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. Разград, ж.к. „Орел”, игрална
зала „Изгрев”;
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· С решение № 1225/17.08.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, гр. Русе 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. Русе, ул. “Скобелев”, подлез при
СБА;
· С решение № 1226/17.08.2007 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. Несебър, к.к. Слънчев бряг (бивша дискотека
“Камелия”);
· С решение № 1301/31.08.2007 год. утвърждава на „ЕЛИТ
ГЕЙМС” 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. Хасково, ул.“Сан Стефано”№1-3;
· С решение № 1302/31.08.2007 год. утвърждава на ЕТ „БОРЯНА
КАРАГЬОЗОВА - ГЕЙМС”, гр. Видин представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Разлог, ул.“Гоце Делчев”№6;
· С решение № 1303/31.08.2007 год. утвърждава на ЕТ „ИЛИАН
ЙОНОВ - ГЕЙМС”, гр. Видин представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, район Слатина, ул.“Борис
Христов”№9;
· С решение № 1304/31.08.2007 год. утвърждава на „Е.Г. –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ООД, гр. Видин представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
бул.“България”№21;
· С решение № 1305/31.08.2007 год. утвърждава на „Е.Г. –
КЪРДЖАЛИ” 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. Кърджали, бул.“България”№31;
· С решение № 1306/31.08.2007 год. утвърждава на „Е.Г. –
СИМИТЛИ” ЕООД, гр. София представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Симитли, ул. „Георги
Димитров”№38Б;
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· С решение № 1307/31.08.2007 год. утвърждава на „Е.Г. – СОФИЯ
ВМ” ЕООД, гр. София представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”
в игрална зала с адрес: гр. София, бул.“Академик Иван Евстатиев
Гешов”№50;
· С решение № 1308/31.08.2007 год. утвърждава на „ХАСКОВО М” 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. Хасково, бул.“България”№5;

СПРАВКА
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, ПРОВЕДЕНО НА 16.07.07г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
1.

2.

3.

4.

5.

УдостоНаименоТип /
Вид
Производител/
верение
вание
версия
вносител/номер
№
на разрешение
ИА 1122 INDIAN SPIRIT FV 623 / FV видеорийл Austrian Gaming
680
Industries, вносител
"Плежър къмпани"
АД,№108/16.04.03г.
ИА 1123 ROCKIN’
FV 623 / FV видеорийл Austrian Gaming
ROME
680
Industries, вносител
"Плежър къмпани"
АД,
№108/16.04.03г.
ИА 1124 HOT VOLEE
FV 623 / FV видеорийл Austrian Gaming
680
Industries, вносител
"Плежър къмпани"
АД,№108/16.04.03г.
ИА 1125 EGYPTIAN
FV 623 / FV видеорийл Austrian Gaming
EXPERIENCE 680
Industries, вносител
"Плежър къмпани"
АД,№108/16.04.03г.
ИА 1126 WILD GUY
FV 623 / FV видеорийл Austrian Gaming
680
Industries, вносител
"Плежър къмпани"
АД,№108/16.04.03г.

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител
"Плежър
кампъни" АД
"Плежър
кампъни" АД

"Плежър
кампъни" АД
"Плежър
кампъни" АД
"Плежър
кампъни" АД
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6.

ИА 1127 MAX BETH

FV 623 / FV видеорийл Austrian Gaming
680
Industries, вносител
"Плежър къмпани"
АД,№108/16.04.03г.
7. ИА 1128 HANNIBAL OF FV 623 / FV видеорийл Austrian Gaming
CARTHAGOO 680
Industries, вносител
"Плежър къмпани"
АД,№108/16.04.03г.
8. ИА 1129 CHICAGO
FV 623 / FV видеорийл Austrian Gaming
680
Industries, вносител
"Плежър къмпани"
АД,№108/16.04.03г.
9. ИА 1130 TOTALLY
FV 623 / FV видеорийл Austrian Gaming
WILD
680
Industries, вносител
"Плежър къмпани"
АД,№108/16.04.03г.
10. ИА 1131 CITIES OF
FV 623 / FV видеорийл Austrian Gaming
GOLD
680
Industries, внос.
"Плежър къмпани"
АД №108/16.04.03г.
11. ИА 1132 MAGIC COIN VN-91-MF- видеорийл “Меджик Коин”
D, вер. MC
ЕООД,
Flying Age
№317/14.09.01г.
12. ИА 1133 KAN BELLS
KAN-VGM видеослот “
Кан
Белс”
,
ЕООД,
вер. KAN№ 462/29.12.02
ASTRO RS
13. ИА 1135 ATRONIC
Jungle of
видеорийл Atronic int.GmbH,
Gold King
внос.“Рент Геймс”
Kong Cash
ЕООД,
№ 112 / 04.06.02

"Плежър
кампъни" АД
"Плежър
кампъни" АД
"Плежър
кампъни" АД
"Плежър
кампъни" АД
"Плежър
кампъни" АД
„Меджик
Коин”
ЕООД
“ Кан Белс”
ЕООД
“Рент Геймс”
ЕООД

НА ЗАСЕДАНИЕ , ПРОВЕДЕНО НА 31.08.2007 г.
1. 1ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
14.
15.

УдостоНаименоверение
вание
№
ИА 1134 KAN BELLS

Тип /
версия

KAN-VGM ,
вер. KANASTRO DS
ИА 1136 SPIN TILL YOU IGT Slot
WIN

16.

ИА 1137 ORION

Movie Star

17.

ИА 1138 БАРГЕЙМ

18.

ИА 1139 DRAW

BG 71-03,
вер. V 1.10
Nubian
Princess
IGT POKER

Вид
видеослот

Производител/
вносител/номер
на разрешение
“ Кан Белс”ЕООД,
№ 462/29.12.02

електромеIGT, вносител
ханичен слот "Плежър къмпани"
АД,№108/16.04.03г
видеорийл
Orion Gaming B.V.,
внос.“Глобъл
Гейм” ООД,
№ 2/ 27.02.03г.
видеорийл
"Казино
Технологии" АД, №
916/18.07.06г.
видеопокер

IGT, вносител

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител
“ Кан
Белс”
ЕООД
"Плежър
кампъни"
АД
“Глобъл
Гейм”
ООД
"Казино
Технологи
и" АД
"Плежър
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POKER/PLAYER
S EDGE DRAW
POKER
ИА 1140 MULTI
GAMINATOR
“42”
ИА 1141 ORION

"Плежър къмпани"
АД,№108/16.04.03г.

кампъни"
АД

FV 623 CF D видео
вер. Gaminator (8 игри)
21
Mеxican Gold видеорийл

“Джи Пи
Ел” ЕООД

видеорийл

“Джи Пи Ел”
ЕООД,
№ 621/17.05.06г.
Orion Gaming B.V.,
внос. “Глобъл
Гейм” ООД,
№ 2/27.02.03г.
Aristocrat Ltd.

21.

ИА 1142 PRIDE OF
AFIRCA

Aristocrat
Xcite MK6

22.

ИА 1143 BIG RED

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

Aristocrat Ltd.

23.

ИА 1144 INCA CHIEF

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

Aristocrat Ltd.

24.

ИА 1145 GENGHIS KHAN Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

Aristocrat Ltd.

25.

ИА 1146 WILD PANDA

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

Aristocrat Ltd.

26.

ИА 1147 PHOENIX
FANTASY

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

Aristocrat Ltd.

27.

ИА 1148 PELICAN PETE

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

Aristocrat Ltd.

28.

ИА 1149 MOON FIRE

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

Aristocrat Ltd.

29.

ИА 1150 BRAZIL

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

Aristocrat Ltd.

30.

ИА 1151

APEX

Multi Magic

мултигейм
(10 игри)

31.

ИА 1152

APEX

Multi Magic II мултигейм
(10 игри)

APEX Gaming
Technology, внос.
“Меджик Коин”
ЕООД,
№ 426/29.12.02г.
APEX Gaming
Technology, внос.
“Меджик Коин”
ЕООД,
№ 426/29.12.02г.

19.
20.

“Глобъл
Гейм”
ООД
“Геймпром
” ЕООД,
№940/19.0
7.04г
“Геймпром
” ЕООД,
№940/19.0
7.04г
“Геймпром
” ЕООД,
№940/19.0
7.04г
“Геймпром
” ЕООД,
№940/19.0
7.04г
“Геймпром
” ЕООД,
№940/19.0
7.04г
“Геймпром
” ЕООД,
№940/19.0
7.04г
“Геймпром
” ЕООД,
№940/19.0
7.04г
“Геймпром
” ЕООД,
№940/19.0
7.04г
“Геймпром
” ЕООД,
№940/19.0
7.04г
“Меджик
Коин”
ЕООД
“Меджик
Коин”
ЕООД
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32.

ИА 1153 WMS

Jade Elephant

видеорийл

33.

ИА 1154 WMS

Luau Loot

видеорийл

34.

ИА 1155 CATS AND
DOGS

IGT Slot

електромеханичен слот

35.

ИА 1156 WMS

Jungle Wild

видеорийл

36.

ИА 1157 WMS

Palace of
Riches II

видеорийл

37.

ИА 1158 HOME RUN

IGT Slot

електромеханичен слот

38.

ИА 1159 JACKPOT
JUNGLE

IGT Slot

електромеханичен слот

39.

ИА 1160 WMS

Zeus

видеорийл

40.

ИА 1161 WMS

Brazilian
Beauty

видеорийл

41.

ИА 1164 GT

R-BG,
вер. V1.0

eлектронна
рулетка
(американска
рулетка)

42.

ИА 1165 AUTOMATIC
ELECTRONIC
ROULETTE

Alfastreet R8M eлектронна
рулетка
(американска
рулетка)

43.

ИА 1166 COLD SPELL

FV 623 /
FV 680

видеорийл

44.

ИА 1167 GOLD CRAZE

FV 623 /
FV 680

видеорийл

45.

ИА 1168 MAGIC FLUTE

FV 623 /
FV 680

видеорийл

WMS Gaming Inc.,
Внос. “Геймпром”
ЕООД,
№ 72/19.07.04г.
WMS Gaming Inc.,
Внос. “Геймпром”
ЕООД,
№ 940/19.07.04г.
IGT, внос."Плежър
къмпани" АД,
№108/16.04.03г.
WMS Gaming Inc.,
Внос. “Геймпром”
ЕООД, №
72/19.07.04г.
WMS Gaming Inc.,
внос. “Геймпром”
ЕООД,
№ 940/19.07.04г.
IGT, внос."Плежър
къмпани" АД,
№108/16.04.03г.
IGT, внос."Плежър
къмпани" АД,
№108/16.04.03г.
WMS Gaming Inc.,
внос. “Геймпром”
ЕООД,
№ 72/19.07.04г.
WMS Gaming Inc.,
Внос.“Геймпром”
ЕООД,
№ 940/19.07.04г.
“Игрални
Технологии-ГТГейминг
Технолоджис”
ООД,
№ 455/22.06.05
ALFASTREET
Gaming Instruments,
внос.
"Плежър къмпани"
АД, 108/16.04.03г.
Austrian Gaming
Industries, внос.
“Рент Геймс”
ЕООД,
№ 112 / 04.06.02
Austrian Gaming
Industries, вносител
“Рент Геймс”
ЕООД,
№ 112 / 04.06.02
Austrian Gaming
Industries, вносител
“Рент Геймс”

“Геймпром
” ЕООД
“Геймпром
” ЕООД
"Плежър
кампъни"
АД
“Геймпром
” ЕООД
“Геймпром
” ЕООД
"Плежър
кампъни"
АД
"Плежър
кампъни"
АД
“Геймпром
” ЕООД
“Геймпром
” ЕООД
Игрални
Технологи
и-ГТГейминг
Технолодж
ис” ООД
"Плежър
кампъни"
АД
“Рент
Геймс”
ЕООД
“Рент
Геймс”
ЕООД
“Рент
Геймс”
ЕООД
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ЕООД,
№ 112 / 04.06.02
Alfastreet
eлектронна ALFASTREET
R8MTS / R8M рулетка
Gaming Instruments,
(американска вносител
рулетка)
"Бул Геймс" ЕООД,
№ 378/128.03.06г.
Alfastreet
eлектронна ALFASTREET
R6MTS
рулетка
Gaming Instruments,
(американска внос.
"Бул Геймс" ЕООД,
рулетка)
№ 378/128.03.06г.
FE 2000,
eлектромеха- Bally Mfg.
Fortuna
вер.500589
ничен слот
Copration
Automaten
Holland

46.

ИА 1169 AUTOMATIC
ELECTRONIC
ROULETTE

47.

ИА 1170 AUTOMATIC
ELECTRONIC
ROULETTE

48.

ИА 1171 BALLY

49.

ИА 1172 GT

CCC-BG,
видеорийл
вер. V1.0
(Cow Can Can)

50.

ИА 1173 БАРГЕЙМ

BG 73-03,
вер. V 1.10
Cash Party

видеорийл

“Игрални
ТехнологииГТ-Гейминг
Технолоджис”
ООД,
№ 455/22.06.05
"Казино
Технологии" АД, №
916/18.07.06г.

"Бул
Геймс"
ЕООД
"Бул
Геймс"
ЕООД
„Кеномат”
ООД,
чл. 18, ал. 2
ЗХ
Игрални
Технологи
и-ГТГейминг
Технолодж
ис” ООД
"Казино
Технологи
и" АД

2. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ “ДЖАКПОТ”
ПРИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
38.

Удостоверение
№
ДП 031

Тип/ Версия
BGJP 50-04 / вер. 1.01
(Mystery Jackpot - 3 бр.)

Производител /
вносител
номер на разрешение
“Казино Технологии”
АД, № 916/ 18.07.061г.

Заявител
“Казино
Технологии” АД

3. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ В
ИГРАЛНО КАЗИНО (ИГРАЛНИ МАСИ):
№
по
ред
39.

Удостоверение №

Вид на хазартната игра

ИМ 053

тип Ultimate Texas Hold’em Poker™

Производител
TCS John Huxley Ltd.
рециклирал "Джи Пи
Ел " ЕООД,
№ 621/17.05.06г.

Заявител
"Джи Пи Ел " ЕООД
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Правно регулиране на хазартните игри в щата Ню Джърси
На 5 юли 2006г. към жителите на Ню Джърси се обърна председателя на
Комисията по контрол на хазартните игри:
„Аз съм Линда Касекерт, председател на Комисията по контрол на хазартните
игри на щат Ню Джърси. Заедно с мен е Томас Ауриема, директор на Отдела по
реализация на хазартното законодателство. Днес аз съм длъжна да направя това, което
никой от моите предшественици никога не е правил … и се надявам и моля, нито един
от моите приемници да не го прави в бъдеще. Днес Ню Джърси затваря всички свои
казина…”
По нататък председателя обяснила, че в щата съществува истинска бюджетна
криза и законодателите на Ню Джърси не могат да се обединят около единно мнение
по въпроса за утвърждаване на бюджета. Губернаторът предложил да се увеличат
данъците, но законодателите не се съгласили и по такъв начин, когато един иска едни
правила, а друг – други, то тогава няма никакви правила.Така се наложило да се
закрият всички казина, докато властите не се договорят една с друга. Закрити били не
само казината, целия щат бил парализиран. 45 хиляди държавни служители били
изпратени в неплатен отпуск. Първи прекратили работа службите, отговарящи за
ремонта на пътищата в щата. В края на работния ден, във вторник , били затворени
хиподрумите.
Ню Джърси с право се счита втория „хазартен” американски щат, след Невада.
Първото казино отворило врати тук на 26 май 1978 година. Хазартните игри в Ню
Джърси били легализирани не по волята на законодателите, а по воля на народа – чрез
референдум. Процесът на легализация започнал през 1974г., а през 1976г. се провел
референдум, на който били приети поправки в Конституцията на щата, които
легализират организирането и провеждането на хазартните игри. Жителите на щата се
съгласили хазартните игри да бъдат разрешени, но при условие те да бъдат ограничени
– да се провеждат само в град Атлантик Сити. Властите с удоволствие приели
решението на своите граждани. Законодателното събрание на щата, позовавайки се на
резултатите от референдума, разработило и приело Закон „За контрол на казина”
(Casino Control Act), който влязъл в сила на 2 юни 1977г.
Член I на Закона подробно обяснява необходимостта от легализиране на
хазартните игри. В него е казано, че един от основните елементи на икономиката на
щата трябва да стане туризма. Местоположението на град Атлантик Сити е
изключително благоприятно и той може да стане много привлекателно място за
туристите. Ако града се обнови и развие , то Атлантик Сити може да се превърне в
главен туристически център на източното крайбрежие на САЩ. В легализацията на
организирането и провеждането на хазартни игри, жителите на Ню Джърси виждат
уникален инструмент за обновяване на Атлантик Сити. Казината трябва да се
превърнат в неотделима част от хотелските комплекси на новия туристически център.
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Казината биха позволили да се привлекат необходимите инвестиции, както за
развитието на Атлантик Сити, така и за понататъшния разцвет на целия щат. От друга
страна, осъзнавайки обществената опасност от хазартните игри, то дейностите по
тяхното организиране и провеждане трябва да бъде детайлно регулирана.
Заниманието с хазартен бизнес не е право, а привилегия, която може да
бъде отнета във всеки момент.
Понастоящем в щата работят 12 казина. Следвайки разпоредбите на
Конституцията и Закона,на практика всички аспекти от дейността на казината са много
твърдо регламентирани.
Хазартното законодателство на щат Ню Джърси е най-подробното и найдетайлизираното законодателство в света.
Със Закона се създава система от органи, които регулират и контролират
хазартния бизнес в щата, като в него се определя редът за тяхното създаване, състава
им, пълномощията и дейностите, които могат да осъществяват.Централният орган за
регулиране на индустрията на хазартните игри е Комисия на Ню Джърси за контрол за
казината (New Jersey Casino Control Commission). Комисията формално влиза в
състава на Финансовия департамент на щата, но в действителност, тя е независимо
подразделение на този департамент. Тя се състои от пет члена, които трябва да
отговарят на следните изисквания: да имат американско гражданство и да са жители
на щат Ню Джърси; те не трябва да са членове на законодателната власт на щата, не
трябва са лица, избрани или назначени на длъжности във федералните органи на
властта, в щатски или муниципални органи на властта; в една политическа партия
могат да членуват не повече от трима членове на Комисията. Членовете на Комисията
се назначават за срок от пет години от губернатора и със съгласието на Сената на
щата. От членовете на Комисията губернаторът избира и назначава председател.
Вицепредседател се избира от самите членове от своя състав за срок от една година.
Комисията има 5 отдела,които се
занимават с въпросите по
лицензиране,
разглеждането на жалби, финансови оценки, административни и юридически работи.
За това, че Комисията е основен държавен орган на щата в сферата на хазартния
бизнес, говорят предоставените й пълномощия. Комисията осъществява
лицензирането на дейностите по организирането и провеждането на хазартните игри,
извършва задължителна регистрация на участниците в хазартния бизнес, проверява
допустимостта до експлоатация на хазартно оборудване , средствата за ръководене на
хазартните игри, анализира самите игри и установява правила за тяхното провеждане.
Комисията се занимава с разглеждане на жалби за нарушения на хазартното
законодателство, налага глоби за такива нарушения и контролира сборовете от
наложените глоби. Тя детайлизира разпоредбите в хазартното законодателство, приема
задължителни инструкции за предприятията в хазартния бизнес и утвърждава
приетите от казината правила за тяхното функциониране. В сферата на данъчното
облагане, Комисията осъществява контрол на постъпленията от данъците и сборовете
от дейностите по организиране и провеждане на хазартните игри и залагания.
Като помощен орган към Комисията бил учреден Отдел по изпълнение на
хазартното законодателство (Division of Gaming Enforcement), който е подразделение
към Департамента на правосъдието и обществената безопасност на щата. Неговият
състав се определя от Департамента на правосъдието и обществената безопасност.
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Само директора на Отдела се назначава от губернатора със съгласието на Сената на
щата. Директорът по длъжност се равнява на помощник – прокурора на щата и срок на
неговата служба се определя от губернатора. В състава на Отдела влизат две бюра:
първото осъществява контрола по изпълнението на хазартното законодателство
(Regulatory Enforcement Bureau); второто разследва престъпления в сферата на
хазартните игри (Criminal Enforcement Bureau). Пълномощията на Отдела включват
провеждане на специализирани проверки, разследвания, контрол по издаването на
лицензи и за спазване на лицензионните изисквания.
Практически всички аспекти на дейностите по организиране и провеждане на
хазартните игри в Ню Джърси се регламентират от щатското законодателство. На
лицензиране подлежат дейностите практически на всички организации, имащи каквото
и да е отношение към хазартния бизнес. Най-строги лицензионни изисквания са
въведени за операторите на казина (понастоящем казината са 12 на брой). Да се
получи лиценз за отваряне на изключително сложно. Всеки кандидат за получаване на
такъв лиценз се проучва и проверява детайлно от Комисията , съвместно с Отдела.
Кандидатът за лиценз трябва да докаже на Комисията своята финансова състоятелност,
безупречна репутация и да има успешен практически опит в търговски дейности. За да
се отвори казино в Атлантик Сити е необходимо наличието на сериозни финансови
средства. Казина могат да функционират само в хотели, поради което законодателно
са постановени следните задължителни норми:
· за организиране на казино, хотелът трябва да има минимум 500 стаи за живеене;
· площите, заети за провеждане на игрите в хотел с 500 стаи, не трябва да
превишават 60 000 квадратни метра;
· в случаи ,че хотелът разполага с по-голямо количество стаи, то максималната
площ, необходима за провеждане на игрите, може да бъде увеличена с
разрешение на Комисията до 200 000 квадратни метра.
Необходимостта да се разполага с големи финансови ресурси е обусловена още и от
големите лицензионни такси , които казината са длъжни да плащат. Лицензионната
такса за първата година от работата на казиното е 200 000 долара,а за всяка следваща
–по 100 000 долара. Изискването за безупречна репутация означава преди всичко
пълна юридическа „чистота” на искателя на лиценз. Всеки, даже косвен, факт,
доказващ връзка на искателя с някаква пресъпна дейност , се явява основание за отказ
от понататъшно разглеждане на искането. За сложността за получаване на лиценз в
Ню Джърси свидетелства следния много показателен пример. Известният милиардер
Доналд Тръмп, притежаващ още от 1986г. в Атлантик Сити „Trump Plaza Hotel &
Casino”, купува хотел Hilton в Атлантик Сити, но не му се отдало веднага да получи
лиценз за отваряне на казино в неговия нов хотел, т.е. лиценз не е могъл да получи
милиардер, с богат опит в предприемаческите дейности, а също и с опит в хазартния
бизнес в самия Атлантик Сити!
На лицензиране подлежат производството, ремонта и продажбата на хазартно
оборудване. Оборудването преминава през щателно проверка в специализираните
подразделеня на Комисията.
Персоналът на хазартните заведения може да постъпи на работа само след
получаване на специални разрешения, издавани от Комисията. Тези разрешения се
делят на следните видове в зависимост от категорията на служещия в казиното:
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1) управляващ персонал на казиното (casino key employee) – мениджмънт;
2) служащ персонал на казино (casino employee) – дилъри, пит-бос, сътрудници
на службата за безопасност, на службата за прием на гости, за видеонаблюдение,
касиери, сътрудници, работещи с игралните автомати;
3) персонал на хотела, в който е разположено казиното (hotel employee).
За всяка от тези категории , са въведени съответни изисквания. Универсални са
следните изисквания: безупречна репутация, липса на връзки с престъпници,
неосъждани и завършено специално образование.
Всички профсъюзи на служителите в казината, а също и школите за крупиета,
преминават процедура на задължителна регистрация в Комисията. Школите за
крупиета могат да провеждат своите занятия само по програми,утвърдени от
Комисията.
Детайлно е регламентирана и пряката дейност на казината. За всяко казино
Комисията определя
допустимостта и правилата на игрите, размерите на
максималните залози . Игрите се подлагат на математически анализ, въз основа на
който се пишат техните правила от служителите на Комисията. Например, в правилата
на стъд покер със седем карти били внесени изменения - Комисията решила, че в тази
игра могат да играят едновременно не повече от 9 човека (преди това е било – не
повече от 8 ). По отношение на игралните автомати, по решение на властите на Ню
Джърси , технологично заложения задължителен среден процент на възвращаемост
(т.е. на паричната печалба за играча) на игралния автомат (slot payback) , не може да
бъде по-малък от 83%. В действителност, казината, борейки се за все повече
посетители поддържат доста по-висок процент на изплащане. По данни на Комисията
към 30 юни 2005г. казината на Атлантик Сити са работели при следните средни
проценти на възвращаемост от игралните автомати: казино Borgata – 92,5%; казино
Trump Taj Mahal – 92,1%; казино Trump Plaza – 92%; казино A.C. Hilton – 92%; казино
Trump Marina – 91,9%; казино Harrah's – 91,9%; казино Resorts – 91,8%; казино Bally's
A.C – 91,8%; казино Sands – 91,5%; казино Tropicana – 91,5%; казино Caesars – 91,2%;
казино Showboat – 90,9%.
В съответствие със законодателството на щата , казината са длъжни да
регистрират в Комисията абсолютно всички средства, необходими за провеждане на
игрите и съответното игрално оборудване. Например, на задължителна регистрация
подлежат чиповете на дадено казино,като се описват техния цвят, тегло, размер и
други параметри. По-нататък ,казиното е длъжно да оперира изключително със
зарегистрираните чипове. Подобна процедура е въведена и за карти и зарове.
Законодателно е установено, че казиното има право да работи 24 часа..
Комисията,обаче, може да прекъсне неговата работа по всяко време и да определи
други работни часове.
Подробно са регулирани въпросите за посещенията в казината. По общо
правило, казино имат право да посещават само лица, навършили 21 години.
Комисията има право да забрани посещения в казино на някои лица (или категории
лица). В частност, в казино не могат да влизат лица, които са били осъждани за
престъпления, наказанието за които е шест и повече месеца затвор, или за
престъпления, които свидетелстват за низкото морално ниво на човека. Забранено е
влизането на лица, чието присъствие там може да окаже негативно влияние върху
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интересите на щат Ню Джърси. Данните за всички гореизброени лица се завеждат от
Комисията в специална база данни, която се разпространява сред всички казина. Освен
от Комисията, разрешенията за посещения в казиното на определени лица, могат да се
проверяват и от самите казина, които имат право да не допускат в своето заведение
едно или друго лице,на основание гореизброените изисквания. Законодателно е
установено, че казиното е „обществено място”, поради което администрация не може
да изключи посетител, който не отговаря на изискванията на съответното казино, но
общите критерии. В връзка с това казиното не може да изгони професионални играчи,
играчи, използващи своите интелектуални способности в дадена игра.
Всички казина са длъжни да предоставят подробни ежемесечни, тримесечни и
ежегодни отчети за своята дейност. Редът за представяне на отчетите и тяхното
съдържание се определят от Комисията.
За предприятията от хазартния бизнес е създадена особена система за данъчно
облагане. Казината са длъжни да внасят 8% от техния общ доход в специален фонд –
Сasino Revenue Fund Expenditures. Средствата от този фонд се разходват за цели ,
постановени със закон. По данни на Комисията, през 2004г. за здравеопазване са
похарчени 88% от фонда, 7% – за образователни и културни цели, 4% – за програми за
развитие на транспорта, 1% – за икономическо развитие и безопасност. Казината са
длъжни да плащат ежегодни данъци, а също така и ежедневен сбор в размер на 3
долара за всяка заета стая от техния хотел.
По данни на Комисията, през 2005г.в хазартния бизнес на Ню Джърси са
работили 44 542 човека, за заплати била изплатена сума от 1,243 милиарда долара,
общия доход от хазартните заведения възлязъл на 5,018 милиарда долара, от които са
платени данъци на сума от 490 милиона долара. През 2005г. казината на Атлантик
Сити били посетени от 35 милиона човека.
На 8 юли 2006г. бюджета на щата бил подписан и казината заработили отново.
За трите неработни дни загубите на притежателите на казина възлезли на около 50
милиона долара.
Подбрал и превел Милан Илиев

Кратък обзор на хазартният бизнес при североамериканските
индиански племена
Милан Илиев
Хазартните игри могат да станат, а в някои страни отдавна са станали ефективен
инструмент при решаване на даден проблем. Това се отнася в най-голяма степен за
многонационалните държави , в които икономически, политически и социални
възможности на такива групи от населението, като коренни и малочислени жители, са
съществено ограничени.
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Държавната политика в такива случаи винаги е насочена към повишаване на
жизнения стандарт на тези групи от населението и към запазване на техния
традиционен начин на живот.

Федерално признаване на индианските племена
Според Бюрото по Индианските въпроси през 2000г. е имало 328 федерално
регистрирани племена в 48 щата и 226 федерално признати индиански селища в
Аляска. Федералното признаване означава, че Конгресът счита дадено племе за
суверенен народ. През 18-ти и 19-ти век много племена са били признати за суверенни
чрез договори. Днес това става със сложен процес на кандидатстване за признаване
посредством Бюрото по Индианските въпроси и Министерството на вътрешните
работи. В момента 14 племена очакват да бъдат признати.
Конгресът на САЩ признава правата на племената да си имат своя форма на
управление, да определят сами критериите за членство, да раздават правосъдие, да
събират данъци, да развиват бизнес и да решават кой да бъде отлъчен от резервата.
Договори, закони и Конституцията на САЩ поддържат статуса на племената като
самоуправляващи се народи. Племената получават статус на нация с правомощия на
управление, освен тези, които са поети от Конгреса или от Върховния съд на САЩ.
Три важни постановления на Върховния съд от 19-ти век са узаконили тези права на
племената. Постановленията забраняват на щатите да нарушават тези права, но
позволяват на Конгреса да се намеси над властта на племето. Повечето племенни
управления се основават на демократична изборна система. Племенните правителства
могат да имат племенен съвет, който обикновено се състои от племенен председател
или друг признат лидер. Племенният съвет има законодателна власт. Някои племена
споделят резерват с други племена. В такива случаи те най-често имат отделно
племенно управление.

Хазартът като форма на икономическо развитие
Залагането е било част от културата на американските индианци много
преди пристигането на европейците. То е било важна част от празниците и
церемониите в продължение на хиляди години.
Индианците имат право да организират и провеждат хазартни игри. Този въпрос
дълго време е бил извън федералното правно регулиране, поради което често
възниквали конфликти между индианските племена, желаещи да организират и
провеждат хазартни игри, от една страна, и правителствата на щатите, от друга , на
чиито територии се намират индианските резервати. Връх на конфликтите се явяват
70-80-те години на ХХ век. Съдилищата не могли да решат този проблем – техните
решения клонели ту към едната, ту към другата страна. Към 1988 г. хазартни игри в
една или друга форма били разрешени в почти всички щати (освен в пет). С
организиране на „бинго” се занимавали около 100 племена и техния сумарен доход
възлизал на 100 милиона долара. Тъй като индианците не искали да се ограничават
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само с „бинго”, но искали да организират и игри с карти и игрални автомати, така че
„войната” набрала скорост. Най-шумното дело станало делото от 1987г. „Индианците
от племето Кабазон против щата Калифорния”. Същността на конфликта била в това,
че властите на Калифорния се опитали да подложат на углавно преследване
индианците, организиращи игри с карти в казино и „бинго”, които са забранени на
територията на Калифорния. Делото стигнало и до Върховния съд на САЩ, който
направо и недвусмислено постановил, че органите на властта на племената имат право
да организират хазартни игри, независимо от законодателството и правителствата на
щатите.
Поради създалата се доста сложна ситуация, Конгресът на Съединените Щати
през 1988г.
приема
федерален закон „За регулиране на хазартните игри,
организирани от индианските племена” (Indian Gaming Regulatory Act). Причина за
това станало решение на Върховния Съд на САЩ (US Supreme Court) от 1987 година.
Съдът постановил, че индианците били настанени в неплодородни земи, в които няма
полезни изкопаеми, поради което те не могат да се занимават с традиционни занаяти,
позволяващи им да получават средства за живот, така че им се разрешава да се
занимават с хазартен бизнес. Това решение станало много важна победа за
индианците, защото в повечето щати хазартните заведения били забранени със закон.
Затова индианските казина станали „острови” на хазарта, привличащи голямо
количество посетители.
Чрез закона била въведена правна формула, чиято основната цел била да се
създаде компромис между интересите на даден щат и индианските племена.
Същността на този компромис се състои в това, че хазартните игри, организирани от
индианските племена, били разделени на 3 класа, като редът за тяхното регулиране е
различен.
Клас I. В дадения клас влизат социални игри с неголяма печалба , а също така и
традиционни индиански игри. Регулирането на игрите от този клас е изключително от
правомощията на племената.
Клас II. Този клас включва лимитирани игри с карти, лото и бинго. Но
съществува специалната уговорка, че за даден клас са забранени всякакви форми на
електронни игри. Регулирането на игрите от клас II е от компетентността на
племенните власти, но тези игри могат да се провеждат само в тези щати , в които
изобщо са разрешени хазартни игри. Ако в щата е разрешено на някои компании да
провеждат хазартни игри, то индианските племена, имащи земи в този щат, могат да
организират в тях игри от втори клас, независимо от мнението на щатските власти.
Законът,обаче, е предвидил една важна уговорка – законодателството на щата , по
отношение на регулирането на игрите, може да обхваща частично и индианските
игри. От една страна, провеждането на игри с карти от втори клас трябва да отговаря
на определени норми, (напр. времето за провеждане на игрите, размерът на залозите),
установени от законодателството на щата. От друга страна, законодателните
ограничения не се разпростират върху игри, като „бинго”.
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Клас III. В този клас влизат всички съществуващи хазартни игри, провеждани на
територията на САЩ. Това са преди всичко хазартните игри, провеждани в казината
на Невада и Атлантик Сити (напр. рулетка, блек джек, крапс, игрални автомати и др.),
а също и лотарии, залагания на спортни състезания и др. За да се организират игри от
трети клас, по правило, трябва да се създадат индиански казина , даже в тези щати,
където казината са забранени.
Поради голямата отговорност, възникваща при легализацията на хазартните
игри, законодателят е постановил много твърди условия и само при тяхното
задължително спазване, племената могат да се заемат със „сериозен” хазартен бизнес.
За провеждане на игри от клас III, е задължително:
1) в щата, където живее индианското племе, желаещите да организират игри от
клас III, хазартния бизнес трябва въобще да е легализиран;
2) документално потвърдено желание на племето да организира игри, което да е
проверено и заверено от Националната комисия по индианските игри;
3) специален договор между щатските и племенните власти, одобрен от
министъра на вътрешните работи. Този договор трябва да установи правилата и
процедурите за управление при провеждане на игрите от клас III.
Игри , от който и да е от трите класа , могат да се провеждат само на територията
на резервата, или на територии, специално предадени на племето от федералните
власти.
Със Закона бил учреден и специален федерален орган – Национална индианска
Комисия по хазарта (National Indian Gaming Commission). Комисията влиза в
структурата на министерството на вътрешните работи на САЩ, но е независимо,
автономно подразделение и даже министъра няма право да се намесва в нейната
дейност. Комисията се състои от Председател и двама Комисари с мандат от 3 години.
Председателят се назначава от Президента на САЩ и със съгласието на Конгреса.
Назначение Комисарите се назначават от министъра на вътрешните работи.
Биографиите на кандидатите за членове на Комисията щателно се проверяват от
Генералната прокуратура. Списъкът на кандидатите официално се публикува 30 дни
преди провеждане на избора. В съответствие със Закона, към състава на Комисията се
предявяват следните изисквания:
1) двама от трите члена на Комисията трябва да са представител на индианските
племена;
2) членовете на Комисията не могат да бъдат членове на една и съща политическа
партия.
Основните цели в дейността на Комисията са:
· противодействие на корупцията,
· защита на индианските племена и техния хазартен бизнес от вмешателство на
организираната престъпност,
· осигуряване на честна игра, както от страна на играчите, така и от страна на
операторите на хазартния бизнес и други подобни.
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На Комисията е възложена една изключително отговорна функция – да контролира
разходването от индианските племена на печалбата, получена от хазартния бизнес. В
Закона много ясно са изписани целите, за които племената могат да похарчат своите
доходи: реализация на специални програми за развитие на племената -социални,
икономически и др., обезпечение нарастването на благосъстоянието на членовете на
племето, поддръжка на благотворителни организации.В рамките на тези цели,
племената могат да използват парите от печалбата от игрите за реконструкция на
паметници на културата, за строителство на училища, ремонт на сгради и др. В случай,
че племето реши да разпредели своите доходи под форма на заплати на членовете на
племето, то племенните власти трябва да съставят специален План, който трябва да
бъде одобрен от министър на вътрешните работи. Но този начин на разпределяне на
приходите не е особено популярен. Той е дал много добри резултати само при
малочислените племена. Например, племето Мешуакантон, притежаващо
процъфтяващо казино, разпределяло 65% от своята печалба между членовете на
племето, което наброявало около 100 индианци. В този случай всеки индианец от
племето получил по 500 000 долара за годината.
Освен контрол върху разходване на печалбите на племето, Комисията утвърждава и
контролира договорните отношения между племената и мениджърските компании,
осигуряващи управляващия персонал за индианските казина. Историята за появата на
такива компании е забавна. След приемането на Закона, към дадени щати започнали да
прииждат крупни оператори от хазартния бизнес на САЩ , които виждали в
индианците реална заплаха за процъфтяващия си бизнес. С течение на времето,
бизнесмените осъзнали, че възможностите, предоставени на индианските племена,
представляват идеална възможност да печелят от хазартния бизнес в тези щати, които
са забранени за „обикновените” оператори. Компаниите се заели да осигуряват
мениджмънта на индианските казина и да получават от това прилични комисионни.
Одобрението и контролът на мениджърските контракти станали едно от направленията
в дейността на Комисията.
За реализацията на гореизброените цели на Комисията са дадени правомощия за
провеждане на разследвания, одит, както и да налага глоби и да прекратява дейността
на хазартното заведение.
Комисията разполага и със собствен бюджет, който се формира за сметка на
данъците от организаторите на индианските игри. С данъци се облагат организатори
на игрите от клас II и клас III, чийто ежегоден доход превишава 1,5 милиона долар.
Сумата на данъците,които трябва да се съберат се определя от Комисията
самостоятелно, но тя не може да бъде по-голяма или по-малка от лимитите ,
установени в Закона. През 2003г. дадения сбор е възлизал на 0,065% т.е. по 65 цента на
1000 долара от хазартни заведения, чийто доход е надвишил 1,5 милиона. През 2005 г.
ставка на сбора спаднала до 0,059%. Ежегодният бюджет на Комисията за финансовата
2004-2005 г. възлязъл на 12 милиона долара.
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Комисията има шест регионални представителства, които се намират в щатите
Орегон, Калифорния, Аризона, Минесота, Оклахом и Вашингтон.
Според Национална Индианска Асоциация по хазартни игри, цитирана от агенция
Ройтерс, през 2005г. казина действували в 227 от общо 563 резервата, а приходът за
племената за 2006 г. са нараснали с 11% и са достигнали $25,7 млрд., за сравнение през 2005г. - $22.6 млрд. По размер на печалбите, индианските казина се конкурират
само с казината на Лас Вегас. Хазартният бизнес позволил да се създадат повече от
670 хиляди работни места. Едно изследване от 2005г. показва, че властите на
резервата т.е. вожда на племето, отделят
20% от доходите от казината за
образователни програми, 19% - за икономическо развитие, по 17% - за финансиране на
правоохранителните органи и за здравеопазване.Спрямо 2001 година, приходите
почти са се удвоили. За игралния бизнес в САЩ „индианските казина" са все попривлекателни поради редица данъчни облекчения в тях. Данните за печалбите са
направени въз основа на одиторски доклад за 387 хазартни операции.
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