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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2008 ГОД.
І. ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
• С решение № 100/22.01.2008 год. дава разрешение на
„АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ” ЕАД, гр. София за внос и
разпространение на игрални съоръженияна хазартни игри за срок от 5
(пет) години;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 004/11.01.2008 год. дава разрешение на
„ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Мездра, ул.“Христо Ботев” №30, с 14 (четиринадесет) броя игрални
автомати с 14 (четиринадесет) броя игрални места;
• С решение № 005/11.01.2008 год. дава разрешение на
„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Варна, район Младост, ул.“Гео Милев” №2, ет.1, Битов комбинат партер , с 20 (двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя
игрални места;
• С решение № 006/11.01.2008 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.
Трявна, ул.“Ангел Кънчев” №128, със 7 (седем) броя игрални
съоръжения с 11 (единадесет) броя игрални места;
• С решение № 007/11.01.2008 год. дава разрешение на
„МОНАРХ” ООД, гр. София за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, район “Люлин”, бул.“Панчо Владигеров” №1, с 13
(тринадесет) броя игрални съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални
места;
• С решение № 008/11.01.2008 год. дава разрешение на
„КАРИНА” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, район Слатина, бул.“Цариградско шосе”, подлез
“Студентски общежития”,
• С решение № 101/22.01.2008 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.
Стара Загора, кв.“331”, кв. “Казански”, с 15 (петнадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 103/22.01.2008 год. дава разрешение на
„АБ и МД” ЕООД, гр. Първомай, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Мадан, ул.“Обединение” №18, с 10 (десет) броя игрални автомати с 10
(десет) броя игрални места;
• С решение № 145/31.01.2008 год. дава разрешение на
„ХЕЛИОС ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Варна, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Шумен, ул.“Хан Кормисош” №2, с 13 (тринадесет)
броя игрални съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 146/31.01.2008 год. дава разрешение на
„ХЕЛИОС ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Варна, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Пазарджик, ул.“Цар Шишман” №7, с 16
(шестнадесет) броя игрални съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални
места;
• С решение № 147/31.01.2008 год. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Варна, бул.“Осми Приморски Полк” №91, с 28 (двадесет и осем)
броя игрални съоръжения с 35 (тридесет и пет) броя игрални места;
• С решение № 148/31.01.2008 год. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район Приморски, ул. “Дубровник”№4, с 42 (четирдесет и
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два) броя игрални съоръжения с 47 (четирдесет и седем) броя игрални
места;
• С решение № 149/31.01.2008 год. дава разрешение на
„ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Берковица, ул.“Николаевска” №15, с 10 (десет) броя игрални
автомати 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 ЯНУАРИ 2008 ГОД.
І. ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
• С решение № 099/22.01.2008 год. дава разрешение на
„ГЛОБЪЛ ГЕЙМ” ООД, гр. Свиленград, за продължаване на срока на
издадено разрешение за внос и разпространение на игрални
съоръженияна хазартни игри за срок от 5 (пет) години;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 150/31.01.2008 год. дава разрешение на
ЕТ „ДОМИ – ПРОДАН НЕШЕВ”, гр. Плевен, за продължаване на
срока на издадено разрешение за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години с адрес: гр.Плевен, ъгъла на
ул.“Цанко Церковски” и ул. “Освобождение”;
• С решение № 151/31.01.2008 год. дава разрешение на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, за продължаване на срока на
издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години с адрес: гр. София, ул. “Русалски
лък”№2а, обект №8;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2008 ГОД.
I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 059/11.01.2008 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
образец на билет за участие в дял ВТОРИ-2008 на периодична дялова
лотарийна игра, организирана от ДП “ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
• С решение № 200/31.01.2008 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
образец на билетза участие в ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ ДЯЛ -2008 за
набиране на средства за повишаване на информираността на бъдещите
майки/родители за здравословен начин на живот по време на бременност,
по проекта „Печелиш и помагаш” на ДП “ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
ІІ. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 194/31.01.2008 год. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София за промяна
на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за
играта със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1”;
• С решение № 195/31.01.2008 год. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София за промяна
на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото
играта „ТОТО 2”;
ІIІ.
ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ
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• С решение № 058/11.01.2008 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 № 140/22.01.2008 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 № 193/31.01.2008 год. дава разрешение на
“ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
пунктовете в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото
играта „ЕВРОШАНС”;
ІV. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение №105/22.01.2008 год. дава разрешение на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№131, х-л „София Принцес Хотел”;
• С решение №106/22.01.2008 год. дава разрешение на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 15 (петнадесет)
броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Капитан Рачо” №2, х-л „Тримонциум Принцес”;
• С решение №107/22.01.2008 год. дава разрешение на “ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой на
игралните маси в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Черни връх”
№31, в сградата на „Хемусхотелс” АД;
• С решение №108/22.01.2008 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за увеличение с 10 (десет) броя на игралните автомата в игрално
казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” №4, х-л „Бизнес
Хотел Интерхотел Гранд Хотел София”;
• С решение №109/22.01.2008 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за увеличение с 3 (три) броя на игралните маси в игрално казино
с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” №4, х-л „Бизнес Хотел
Интерхотел Гранд Хотел София”;
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• С решение №152/31.01.2008 год. дава разрешение на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомата в
игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”
№131, х-л „София Принцес Хотел”;
• С решение №153/31.01.2008 год. дава разрешение на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан
Райчо” №2, х-л „Тримонциум Принцес”;
• С решение №154/31.01.2008 год. дава разрешение на
“ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Пловдив, за увеличение с 2
(два) броя на игралните маси в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
ул. „Гео Милев” №1;
• С решение №155/31.01.2008 год. дава разрешение на
“АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя
на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Света
Неделя” №5, хотел „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение №009/11.01.2008 год. дава разрешение на “А.В.Д.
– ХОЛИДЕЙС” 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. София, район Лозенец, ул. „Бяла”
№10;
• С решение №010/11.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Джебел, ул. „Васил
Левски” №12;
• С решение №011/11.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“ЦИГОВ – ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ”, гр. София, за подмяна на
2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Созопол, ул.
„Лозенград” №1;
• С решение №012/11.01.2008 год. дава разрешение на
“КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Македония” №2-4;
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• С решение №013/11.01.2008 год. дава разрешение на
“КАЗИНО БУДА” ООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Златю
Бояджиев” №1;
• С решение №014/11.01.2008 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски”
№20А;
• С решение №015/11.01.2008 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” №98;
• С решение №016/11.01.2008 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня
Мария Луиза”№35;
• С решение №017/11.01.2008 год. дава разрешение на “РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за увеличение с 6 (шест) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Перущица, ул.
„Александър Стамболийски” №2;
• С решение №018/11.01.2008 год. дава разрешение на “РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: к.к. Боровец, община Самоков, хотел
„Флора”;
• С решение №019/11.01.2008 год. дава разрешение на “ГЕЙМ
–4” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение с 1 (един)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Дружба – 1”, Кооперативен пазар;
• С решение №020/11.01.2008 год. дава разрешение на “ЕМ
ДЖИ ЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. Варна, за увеличение с 6
(шест) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна ул.
„Д-р Заменхов” №36;
• С решение №021/11.01.2008 год. дава разрешение на
ЕТ “СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за увеличение със
7 (седем) броя и подмяна на 9 (девет) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг-Изток, УПИ ІV, кв.27, офис
сграда и търговска част партер, общ. Несебър;
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• С решение №022/11.01.2008 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево за подмяна на 2 (два) броя и увеличение
с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Севлиево, ул. „Стефан Пешев” №45;
• С решение №023/11.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“РОШФИЛ ТРЕЙД – МИРОСЛАВ РОШКОВ” , гр. София, за
подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Скобелев” №45;
• С решение №024/11.01.2008 год. дава разрешение на
ЕТ “СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за увеличение със
7 (седем) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, срещу бл. 58;
• С решение №025/11.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Бял извор, УПИ ІІ
квартал 24, общ. Ардино, обл. Кърджали;
• С решение №026/11.01.2008 год. дава разрешение на
“ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) и
намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район Илинден, бул. „Сливница” №133;
• С решение №027/11.01.2008 год. дава разрешение на
“ЛОТОС-93” ООД, гр. Стамболийски, за подмяна на 2 (два) и
намаление с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стамболийски, ул. „Цар Симеон” №20;
• С решение №028/11.01.2008 год. дава разрешение на
“МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 7 (седем) 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. Варна, ул. „Топола” №4а;
• С решение №029/11.01.2008 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР -2001” ЕООД , гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Красно село,
бул. „Гоце Делчев” №6;
• С решение №030/11.01.2008 год. дава разрешение на
“ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИКС” 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. Видин, ул.
„Владикина” №23;
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• С решение №031/11.01.2008 год. дава разрешение на
ЕТ “КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 29;
• С решение №032/11.01.2008 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати и
Утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр. Вършец, обл. Монтана, ул. „Република”
№88;
• С решение №033/11.01.2008 год. дава разрешение на
“МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, ж.к. ”Орел”, игрална зала
„Изгрев”;
• С решение №034/11.01.2008 год. дава разрешение на
“МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.”П. Павлович” №1;
• С решение №035/11.01.2008 год. дава разрешение на
“МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. ”Бузлуджа”
№2;
• С решение №036/11.01.2008 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.”Ангел Кънчев”
№13;
• С решение №037/11.01.2008 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. ”Голям Богдан”
№5-А;
• С решение №038/11.01.2008 год. дава разрешение на
“МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Две могили, област Русе, бул.
”България” №116;
• С решение №039/11.01.2008 год. дава разрешение на “БРИЗ
М” ЕООД, гр. СОФИЯ, за подмяна на 1 (един) брой и намаление с 1
(един) броя на игралните автомати и Утвърждаване на „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, район
Студентски град, ул. „Иван Странски”, до бл. 58;
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• С решение №040/11.01.2008 год. дава разрешение на “БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за увеличение с 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл.
Бургас, ул. „Русалка” №4;
• С решение №041/11.01.2008 год. дава разрешение на “БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя и увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати и Утвърждаване на „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Созопол, обл. Бургас, ул.
„Аполония” №29;
• С решение №042/11.01.2008 год. дава разрешение на “БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с 1
(един) броя на игралните автомати и Утвърждаване на „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Перник, кв.
”Изток”, ул. „Юрий Гагарин” №33;
• С решение №043/11.01.2008 год. дава разрешение на
“ФОРТУНА” ЕООД, гр. Бургас, за увеличение с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Георги
Кирков” №22;
• С решение №044/11.01.2008 год. дава разрешение на “ВВС
ЛУКС-2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 9 (девет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска” №124;
• С решение №045/11.01.2008 год. дава разрешение на
“БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя и намаление с
2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район Слатина, ул. „Борис Христов” №2А;
• С решение №046/11.01.2008 год. дава разрешение на
“ЕЙНДЖЕЛ” ЕООД, гр. Дулово, обл. Силистра за подмяна на 15
(петнадесет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово,
ул. „Васил Левски” №62;
• С решение №047/11.01.2008 год. дава разрешение на
“НАВИ” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя и намаление с
3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Иван Вазов”, Кооперативен пазар, кв. 57, УПИ V, пл. №368,
местност „Иван Вазов”;
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• С решение №048/11.01.2008 год. дава разрешение на
“НАВИ” ООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
съоръжения с 12 (дванадесет) 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. София, ж.к.”Младост-4”, до бл. 416, Битов комбинат – секция
№2;
• С решение №049/11.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЕБИТ – ДЕТЕЛИН СТАМЕНОВ”, гр. Монтана, за увеличение с 1
(един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана,
ул. „Христо Ботев” №70;
• С решение №050/11.01.2008 год. дава разрешение на
“ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за увеличение с 11 (единадесет)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър,
Столична община, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” №42;
• С решение №051/11.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“МАКАО – ГЕОРГИ ДИМОВ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 5
(пет) броя и увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев” № 59;
• С решение №052/11.01.2008 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул.”Д-р Пискюлиев” №62-64;
• С решение №053/11.01.2008 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 №054/11.01.2008 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за намаление с 4 (четири)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.”Алеко
Константинов” №13;
• С решение №055/11.01.2008 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за намаление с 4 (четири)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Суворово, общ.
Суворово, ул. ”Ильо Войвода” №1;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

18

• С решение №056/11.01.2008 год. дава разрешение на
“ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати и Утвърждаване на „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за формиране на специална
премия „ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл.”Свобода”
№8;
• С решение №057/11.01.2008 год. дава разрешение на
“ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, за увеличение с 1 (един) брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Левски, ул. „Ал.
Стамболийски” №42;
• С решение №110/22.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЕЛЕН-53-ВЛАДИМИР ЕФТИМОВ”, гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гълъбово, ул.
„Д-р Жеков” №9;
• С решение №111/22.01.2008 год. дава разрешение на
“ВЕЛЕН” ООД, гр.София, за подмяна на 9 (девет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Г.
Димитров” №7, бл. 90;
• С решение №112/22.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“ДИКРА-ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”,
ул. „Абоба” №8;
• С решение №113/22.01.2008 год. дава разрешение на
“БАРГЕЙМ” АД, гр.София, за подмяна на 37 (тридесет и седем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Княз Борис І”
№130;
• С решение №114/22.01.2008 год. дава разрешение на
“БАРГЕЙМ” АД, гр.София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров”
№14, АХК „Анел”;
• С решение №115/22.01.2008 год. дава разрешение на “МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) брой и намаление с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Средец, общ.
Средец, обл. Бургас, пл. „Георги Димитров”, п-л №1, кв. 47;
• С решение №116/22.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“ИЛВИ – ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул.
„Хан Аспарух” №10;
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• С решение №117/22.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЖУСИ – 77 – РУМЕН ЛАЗАРОВ”, гр. Попово, за подмяна на 6
(шест) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Попово, бул.
„България” №76;
• С решение №118/22.01.2008 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Берковица, обл. Монтана, ул. „Николаевска”
№11, бл. 22;
• С решение №119/22.01.2008 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 8 (осем) броя и увеличение с 3 (три)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора,
обл. Монтана, ул. „Васил Левски” №57;
• С решение №120/22.01.2008 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Девин, общ. Девин, обл.
Смолян, хотел „Девин”;
• С решение №121/22.01.2008 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Мездра, обл. Враца, ул.
„Христо Ботев” №32;
• С решение №122/22.01.2008 год. дава разрешение на “УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” №5, хотел
„БУРГАС”;
• С решение №123/22.01.2008 год. дава разрешение на “УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Велчова завера”, ул.
„Опълченска” №10, хотел „Янтра”;
• С решение №124/22.01.2008 год. дава разрешение на “Е.Г. БАЛЧИК” ЕООД, гр. София, за подмяна на 16 (шестнадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Балчик, ул. „Дунав” №2;
• С решение №125/22.01.2008 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики” №117, ет.2;
• С решение №126/22.01.2008 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, пл. „Свобода” №2А;
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• С решение №127/22.01.2008 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл.
„Независимост”, кино „Родина”;
• С решение №128/22.01.2008 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, увеличение с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул.
„Славянски” №3;
• С решение №129/22.01.2008 год. дава разрешение на “ДВД”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 9 (девет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Полковник Бонев” №10;
• С решение №130/22.01.2008 год. дава разрешение на “БУЛ
ТОП” ООД, гр. Несебър, за увеличение с 5 (пет) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг – Запад, община
Несебър, област Бургас, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702;
• С решение №131/22.01.2008 год. дава разрешение на “БУЛ
ТОП” ООД, гр. Несебър, за увеличение с 5 (пет) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан
Крум” №11;
• С решение №132/22.01.2008 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, област Пазарджик, ул. „Асен Златаров” №1;
• С решение №133/22.01.2008 год. дава разрешение на СД
“ЕЛДОРАДО– НПР – ИМПОРТ – ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр.Панагюрище,
за подмяна на 4 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Велинград, област Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” №12
– бивши „Централни Хали”;
• С решение №134/22.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТТЕ ЗОДИИ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ”, гр.Несебър, за подмяна на
2 (два) броя и увеличение на с 3 (три) броя на игралните автомати и
Утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Богориди” №8;
• С решение №135/22.01.2008 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр.София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Красно село,
ул. „Княгиня Климентина” №4;
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• С решение №136/22.01.2008 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР - 2001” ЕООД, гр.София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, община Подуяне,
ул. „Макгахан”-пазара;
• С решение №137/22.01.2008 год. дава разрешение на
“НОБЕКСТЕЛ” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” №51;
• С решение №138/22.01.2008 год. дава разрешение на
“ЕсОеСБг” ЕООД, гр. Пловдив, за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Тракия”, комплекс „Акваленд”;
• С решение №139/22.01.2008 год. дава разрешение на
“МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 1 (един) брой и
увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, до бл. 20 в Битов
комбинат;
• С решение №156/31.01.2008 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.София, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, хотелски
комплекс „Стражите”;
• С решение №157/31.01.2008 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Пампорово”, общ.
Чепеларе, обл. Смолян, хотел „Мургавец”;
• С решение №158/31.01.2008 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.София, за подмяна на 1 (един) брой и
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Дондуков” №26;
• С решение №159/31.01.2008 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Тодор
Каблешков” №1;
• С решение №160/31.01.2008 год. дава разрешение на
“М.М.Г.” ООД, гр. Враца, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” №33;
• С решение №161/31.01.2008 год. дава разрешение на
“М.М.Г.” ООД, гр. Враца, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” №33;
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• С решение №162/31.01.2008 год. дава разрешение на
“МОНАКО-ГЕЙМС” ООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Девин, ул.
„Гимназиална” №2;
• С решение №163/31.01.2008 год. дава разрешение на “ФСО”
ООД, гр.София, за увеличение с 67 (шестдесет и седем) броя на
игралните автомати със 72 (седемдесет и два) броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” №37;
• С решение №164/31.01.2008 год. дава разрешение на
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр.София, за увеличение с 4 (четири) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, ул.
„Иван Вазов” №1 А, парцел VІІ, кв.23;
• С решение №165/31.01.2008 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 №166/31.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“РОЯЛС-КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на 7
(седем) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Гоце Делчев” №3;
• С решение №167/31.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков, за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан
Караджа”, комплекс „Рила”3, секция „Б”;
• С решение №168/31.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, бул.
„България” №17;
• С решение №169/31.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: к.к. Боровец, община Самоков, хотел
„Флора”;
• С решение №170/31.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, ул. „Охрид”
№11;
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• С решение №171/31.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, УПИ V, кв. 92,
ул. „Републиканска”, търговски обект №10;
• С решение №172/31.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Кракра”
№15;
• С решение №173/31.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Ихтиманско
шосе” №1;
• С решение №174/31.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, ул. „Георги
Димитров” №5;
• С решение №175/31.01.2008 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
съоръжения с 8 (осем) броя игрални места с 4 (четири) броя игрални
съоръжения с 8(осем) броя игрални места и намаление с 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, Фото – студио,
кв.113, пл. 5497;
• С решение №176/31.01.2008 год. дава разрешение на “Д и Д”
ООД, гр. Враца, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника” №25;
• С решение №177/31.01.2008 год. дава разрешение на “Д и Д”
ООД, гр. Враца, за увеличение с 1 (един) брой игрален автомат с 5 (пет)
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Мездра, обл. Враца, ул.
„Христо Ботев” №43, жилищен блок „Химик-2”-партер;
• С решение №178/31.01.2008 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо
Ботев”;
• С решение №179/31.01.2008 год. дава разрешение на “УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Велчова завера” , ул.
„Опълченска”№10, хотел „Янтра”;
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• С решение №180/31.01.2008 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. Бургас, ул. „Цар Петър”
№15;
• С решение №181/31.01.2008 год. дава разрешение на ЕТ“СИЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул. „Хаджи
Димитър” №22;
• С решение №182/31.01.2008 год. дава разрешение на “БРИЗЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати и Утвърждаване на „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Студентски град” ул. „Академик Борис Стефанов” №1, магазин
№17;
• С решение №183/31.01.2008 год. дава разрешение на “ФОКС1” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Братя Миладинови”, бл.38
(партер);
• С решение №184/31.01.2008 год. дава разрешение на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Отец Паисий
Хилендарски” №12;
• С решение №185/31.01.2008 год. дава разрешение на “ГРАНД
КАЗИНО 1” ООД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър” №1;
• С решение №186/31.01.2008 год. дава разрешение на „ТИ-ВИ67” ООД, гр. Ботевград, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с 2
(два) броя на игралните автомати и Утвърждаване на „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, пл.
„Незнаен войн” №5;
• С решение №187/31.01.2008 год. дава разрешение на
“ФАВОРИТ” ООД, гр. Смолян, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Брацигово” №2;
• С решение №188/31.01.2008 год. дава разрешение на “ФОРС 02” ЕООД, гр. Варна, за увеличение с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник” №4;
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• С решение №189/31.01.2008 год. дава разрешение на
“МИЛЕНИУМ - МВ” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, бул. „България” №1;
• С решение №190/31.01.2008 год. дава разрешение на
“ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев” №76;
• С решение №191/31.01.2008 год. дава разрешение на СД
“ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий” №2;
• С решение №192/31.01.2008 год. дава разрешение на СД
“ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” №19;
VІ. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
• С решение № 092/11.01.2008 год. дава разрешение на

“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.София за вписване на нови обстоятелсва
–заличава като управител Даниела Христоскова Цветкова и вписва като
управител Снежана Стойчевич, вписва промени и в учредителния акт;
• С решение № 093/11.01.2008 год. дава разрешение на “Е.Г. –
СОФИЯ ВМ” ЕООД, гр.София за вписване на нови обстоятелства –
вписва преместване на седалището и адреса на управление, заличава като
управител Ивайло Гаврилов Славчев и вписва като управител Илиян
Делчев Йонов, дружеството се представлява и управлява от управителя
Илиян Делчев Йонов.
• С решение № 094/11.01.2008 год. дава разрешение на “Е.Г. –
БАНСКО” ЕООД, гр.София за вписване на нови обстоятелства –вписва
преместване на седалището и адреса на управление, заличава като
управител Иво Велков Иванов и вписва като управител Илиян Делчев
Йонов, дружеството се представлява и управлява от управителя Илиян
Делчев Йонов.
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• С решение № 095/11.01.2008 год. дава разрешение на “ БИНГО

ЕЛИТ” ООД, гр.София за вписване на нови обстоятелства –заличава
като управител Иво Велков Иванов и вписва като управител Владимир
Тодоров Мишев, дружеството се представлява и управлява от управителя
Владимир Тодоров Мишев;
• С решение № 096/11.01.2008 год. дава разрешение на “ МЕГА
ЕЛИТ” ЕООД, гр.София за вписване на нови обстоятелства –заличава
като управител Иво Велков Иванов и вписва като управител Марин
Кръстев Карагьозов, дружеството се представлява и управлява от
управителя Марин Кръстев Карагьозов;
• С решение № 142/22.01.2008 год. дава разрешение на “ Е.Г.ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ООД, гр.София за вписване на нови
обстоятелства –вписва преместване на седалището и адреса на
управление на фирмата за организиране на хазартни игри с игрални
автомати;
• С решение № 143/22.01.2008 год. дава разрешение на “ Е.Г.ЯКОРУДА” ЕООД, гр.София за вписване на нови обстоятелства –
вписва преместване на седалището и адреса на управление на фирмата за
организиране на хазартни игри с игрални автомати;
VІІ. ПОПРАВКА НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
• С решение № 097/11.01.2008 год. допуска поправка на явна

фактическа грешка в разрешение №1678/11.12.2007 г. на ЕТ “ФОТОН –
ЕКСПРЕС - ИВАН ТЕНЧЕВ”, гр. Мъглиж, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул.“Пазарска“ , кв.62 №19;
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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 ЯНУАРИ 2008 Г.
І. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО“
• С решение № 001/11.01.2008 год. се прекратява действието на
разрешение №834/2004 за организиране на числова лотарийна игра
„БИНГО” в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза” №20,
х-л „Глория палас”, издадено на „КВТ” ООД преди изтичане на срока
му.
• С решение № 098/22.01.2008 год. се прекратява действието на
разрешение №376/20.05.2005 за организиране на числова лотарийна игра
„БИНГО” в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска” №2,
издадено на „РИГО - М” ЕООД ;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 002/11.01.2008 год. се прекратява действието на
разрешение №1472/19.12.2006 за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел
Кънчев” №128, издадено на „БАЙКУШЕВ” ЕООД, гр. Велико
Търново, преди изтичане на срока му;
• С решение № 003/11.01.2008 год. се прекратява действието на
разрешение 1408/26.10.2007за организиране на хазартни игри с игрални
автомати с адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска” №23 издадено на
ЕТ„БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, преди изтичане на срока му.
• С решение № 144/31.01.2008 год. се прекратява действието на
разрешение 487/20.04.2007 за организиране на хазартни игри с игрални
автомати с адрес: гр. Берковица, ул. „Николаевска” №15 издадено на
ЕТ„ДЕБИТ-ДЕТЕЛИН СТАМЕНОВ”, гр. Монтана, преди изтичане
на срока му.
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СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА
ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2008 Г.
• С решение № 102/22.01.2008 год. отказва да даде разрешение
за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години на „ПРАЙЗ 2007” ООД, гр. Варна, в игрална зала гр. Варна,
ул. „Генерал Колев” №54;

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА
ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2008 Г.
• С решение № 104/22.01.2008 год. окончателно отнема
разрешение №1308/04.10.2007г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати на „БЕСТ КАРТ” ЕООД, гр. Добрич, в игрална зала
гр. Добрич, ул. „25-ти Септември” №19;

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
ЯНУАРИ 2008 год.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УТВЪРДИ:
1. “Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри”;
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2. “Задължителни изисквания за игрални зали и игралните казина по
отношение вида на помещенията или сградата, минимална площ и
разпределението на помещенията”;
3. “Задължителни правила за организация на работа и финансов
контрол при провеждане на хазартни игри и образци за счетоводна отчетност”

НА СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАТОРИ НА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ:
І.ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение №060/11.01.2008 год. утвърждава на „АКТИВ БГ” АД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино” с
включени правила за формиране и разпределение на допълнителна
периодична предметна премия “PRINCESS CAR” в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза“ №131, х-л „София
Принцес Хотел”;
• С решение №061/11.01.2008 год. утвърждава на „ИНТЕРХОТЕЛ
ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр. София, представените
3 (три) броя задължителни образци на удостоверителни знаци (чипове) за
участие в хазартни игри провеждани в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. “Народно събрание“ №4, х-л „Бизнес Хотел Интерхотел Гранд
Хотел София”;
•
С
решение
№141/22.01.2008
год.
утвърждава
на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” с включени промени в правилата за провеждане
на предметна премия „Играй за колата” в игрално казино с адрес: гр.
Пловдив, ул. “Капитан Райчо“ №2, х-л „Тримонциум Принцес”;
• С решение №196/31.01.2008 год. утвърждава на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, представените „Задължителни
правила за организация на работа и финансов контрол при провеждане на
хазартни игри в игрално казино” и “Образци за счетоводна отчетност“ в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. ”Гео Милев“ №1;
• С решение №197/31.01.2008 год. утвърждава на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул.
“Гео Милев“ №1;
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• С решение №198/31.01.2008 год. утвърждава на „ИНТЕРХОТЕЛ
ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр. София представените 2
(два) броя задължителни образци на удостоверителни знаци (чипове) за
участие в хазартни игри провеждани в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. “Народно събрание“ №4, х-л. „Бизнес Хотел Интерхотел Гранд
Хотел София”;
• С решение №199/31.01.2008 год. утвърждава на „ИНТЕРХОТЕЛ
ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр. София, представените
“Образци за счетоводна отчетност” в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. “Народно събрание“ №4, х-л „Бизнес Хотел Интерхотел Гранд
Хотел София”;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 062/11.01.2008 год. утвърждава на ЕТ „ДИК –
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ”, гр. Габрово, 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. Габрово, ул.
“Емануил Манолов” №14;
• С решение № 063/11.01.2008 год. утвърждава на ЕТ „КИРИЛ
ДИНЕВ”, гр. Дупница 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. Дупница, ул. “Кирил и
Методий” №12;
• С решение № 064/11.01.2008 год. утвърждава на „УИН БЕТ”
ЕООД, гр. София, представените промени в „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
допълнителни премии в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, пл.
“Велчова завера”, ул. “Опълченска” №10, хотел „Янтра”;
• С решение № 065/11.01.2008 год. утвърждава на „УИН БЕТ”
ЕООД, гр. София представените промени в „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
допълнителни премии в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. “Хан Крум”
№5, хотел „БУРГАС”;
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• С решение № 066/11.01.2008 год. утвърждава на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, представените промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия и правила за
формиране на допълнителни премии в игрална зала с адрес: гр. Враца,
пл. “Христо Ботев”;
• С решение № 067/11.01.2008 год. утвърждава на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, представените промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия и правила за
формиране на допълнителни премии в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. “Княгиня Мария Луиза” №35;
• С решение № 068/11.01.2008 год. утвърждава на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София представените промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия и правила за
формиране на допълнителни премии в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. “Руски” №20А;
• С решение № 069/11.01.2008 год. утвърждава на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, представените промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия и правила за
формиране на допълнителни премии в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. “Иван Вазов”№98;
• С решение № 070/11.01.2008 год. утвърждава на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, представените промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия и правила за
формиране на допълнителни премии в игрална зала с адрес: гр. Мездра,
област Враца, ул. “Христо Ботев” №32;
• С решение № 071/11.01.2008 год. утвърждава на „КИК” ООД,
гр. Монтана представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. “Трети март” №53;
• С решение № 072/11.01.2008 год. утвърждава на „ТОРЪС”
ООД, гр. Варна, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, относно въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой система за
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формиране на специална премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: с.
Кранево, общ. Балчик, ул. “Черно море” №3;
• С решение № 073/11.01.2008 год. утвърждава на „ТОРЪС”
ООД, гр. Варна, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, относно въвеждане в експлоатация на 3 (три) броя системи за
формиране на специална премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. “Топра Хисар” №4;
• С решение № 074/11.01.2008 год. утвърждава на „БРИЗ ЕЛ”
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. София, ж.к. “Дружба”, срещу бл.
208;
• С решение № 075/11.01.2008 год. утвърждава на „БРИЗ ЕЛ”
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. София, ж.к. “Дружба -1”, бул. „Кр.
Пастухов” до бл. 69;
• С решение № 076/11.01.2008 год. утвърждава на „КАЗИНО
МИРАЖ” ООД, гр. София, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
допълнителни премии в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
“Македония” №2-4;
• С решение № 077/11.01.2008 год. утвърждава на „КАЗИНО
БУДА” ООД, гр. София, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
допълнителни премии в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. “Златю
Бояджиев” №1;
• С решение № 078/11.01.2008 год. утвърждава на „М.М.Г.”
ООД, гр. Враца, представените промени в „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
допълнителни премии в игрална зала с адрес: гр. Свищов, ул. “Цар
Освободител” №134;
• С решение № 079/11.01.2008 год. утвърждава на „М.М.Г.”
ООД, гр. Враца, представените промени в „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
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игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
допълнителни премии в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. “Цар
Симеон І” №33;
• С решение № 080/11.01.2008 год. утвърждава на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени /правила за участие и провеждане на
допълнителна бонус игра с парични награди “Раздел V“/ в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. “Сливница” №133;
• С решение № 081/11.01.2008 год. утвърждава на „ГЕЙМ - 4”
АД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени /правила за участие и провеждане на допълнителна бонус игра
с парични награди “Раздел V“/ в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
“Дякон Игнатий” №4;
• С решение № 082/11.01.2008 год. утвърждава на „ГЕЙМ - 4”
АД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени /правила за участие и провеждане на допълнителна бонус игра
с парични награди “Раздел V“/ в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
“Златовръх” №37;
• С решение № 083/11.01.2008 год. утвърждава на „ГЕЙМ - 4”
АД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени /правила за участие и провеждане на допълнителна бонус игра
с парични награди “Раздел V“/ в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
“Дружба 1”, Кооперативен пазар;
• С решение № 084/11.01.2008 год. утвърждава на „ГЕЙМЪР 2001” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени /правила за участие и провеждане на допълнителна
бонус игра с парични награди “Раздел V“/ в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. “Макгахан”-пазара;
• С решение № 085/11.01.2008 год. утвърждава на „ГЕЙМЪР 2001” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени /правила за участие и провеждане на допълнителна
бонус игра с парични награди “Раздел V“/ в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. “Княгиня Клементина” №4;
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• С решение № 086/11.01.2008 год. утвърждава на „ГЕЙМЪР 2001” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени /правила за участие и провеждане на допълнителна
бонус игра с парични награди “Раздел V“/ в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. “Христо Смирненски”78;
• С решение № 087/11.01.2008 год. утвърждава на „ГЕЙМЪР 2001” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени /правила за участие и провеждане на допълнителна
бонус игра с парични награди “Раздел V“/ в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. “Гоце Делчев” №6;
• С решение № 088/11.01.2008 год. утвърждава на „ГЕЙМЪР 2001” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени /правила за участие и провеждане на допълнителна
бонус игра с парични награди “Раздел V“/ в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, ул. “Славянска” №13;
• С решение № 089/11.01.2008 год. утвърждава на „БЕЛФАСТ”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени /правила за участие и провеждане на допълнителна
бонус игра с парични награди “Раздел V“/ в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. “Борис Христов” №2А;
• С решение № 090/11.01.2008 год. утвърждава на „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени /правила за участие и провеждане на
допълнителна бонус игра с парични награди “Раздел V“/ в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. “Васил Левски” №29;
• С решение № 091/11.01.2008 год. утвърждава на „БРИЗ М”
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, район Илинден, ъгъла на
ул. “Цар Симеон” и ул. “Хисаря“;
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СПИСЪК-ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ТИПОВЕ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И ДРУГИ ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И
УТВЪРДЕНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА НА ЗАСЕДАНИЯ
ОТ ЯНУАРИ 2008г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред

1.

2.

Удостоверение
№/
Наименование
Тип/
дата на
версия
издаване
ИА 1234 БАРГЕЙМ
BG 68-03
05.11.07
вер. V1.10
Game Juke
Box
ИА 1235 WMS
King of the
06.11.07
Wild
Neptune’s
Kingdom 2

Вид
видеорийл (5 игри):
Hit Radio,Wild Guitar,
Pop Star Duet,Crazy
Dancing,Hot Microphone
видеорийл

видеорийл

Производител/
вносител/номер
на разрешение

Рециклирал/
номер на
разрешение

Заявител

"Казино
Технологии" АД,
№ 916/18.07.06г.

"Казино
Технологии"
АД

WMS Gaming Inc.,
внос.“Глобъл
Гейм” ООД,
№ 2/ 27.02.03г.
WMS Gaming Inc.,
внос.“Глобъл
Гейм” ООД,
№ 2 / 27.02.03г.
AGI GmbH,
внос. “Балканфон”
ЕООД,
№ 137/09.02.07

“Глобъл
Гейм” ООД

3.

ИА 1236
06.11.07

WMS

4.

ИА 1237
08.11.07

5.

ИА 1238
08.11.07

6.

ИА 1239
08.11.07

7.

ИА 1240
09.11.07

8.

ИА 1241
08.11.07

9.

ИА 1242
09.11.07

NOVOMATIC Superмултигейм 10 игри:
FV 680/ FV 629 V+Gaminator Magic Flute,Indian
Spirit,Totally Wild,Wild
1
Guy,American Poker II
Deluxe,Egyptian
Experience,Chicago,Gold
Craze,The Ming
Dynasty,Mosquitozzz
WMS
Great Eagle
видеорийл
WMS Gaming Inc.,
внос.“Глобъл
Гейм” ООД,
№ 2/27.02.03г..
WMS
Blazing
видеорийл
WMS Gaming Inc.,
Phoenix
внос.“Глобъл
Гейм” ООД,
№ 2/27.02.03г.
NOVOMATIC SuperAGI GmbH,внос.
мултигейм 5 игри:
FV 680/ FV 629 V+Gaminator Magic Flute,Cold Spell, “Балканфон”ЕООД
The Ming Dynasty,Silver № 137/09.02.07
Fox Pharaoh’Deluxe
Austrian gaming
Multi
FV680CF /
видеорийл–10 игри:
Industries, внос.
GAMINATOR 5 FV623 CF
Lucky lady’s Charm,
Beetle Mania,Dolphin’s “Бонако” ООД,
№ 104/24.02.06г.
Pearl,Queen of Hearts,
American Poker,Roller
Coaster,Always Hot,
Sizzling Hot,Ultra Hot,
Hot Target
Multi
FV680CF /
видеорийл–10 игри:
Austrian gaming
GAMINATOR 6 FV623 CF
Lucky lady’s Charm,
Industries, внос.
Beetle Mania,Dolphin’s “Бонако” ООД,
Pearl,Queen of Hearts,
№104/24.02.06г.

“Глобъл
Гейм” ООД
“Балканфон”
ЕООД

“Глобъл
Гейм” ООД
“Глобъл
Гейм” ООД
“Балканфон”
ЕООД
“Бонако” ООД

“Бонако” ООД
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Версия
PP00b.1
(PC)
DM-BG,
вер. V1.0
(Sea Gold
Treasure)

Hot Target,Roller
Coaster,Always Hot,
Sizzling Hot,Ultra Hot,
Just Jewls
Електронен вариант на
Texas Hold’em Poker
(до10 игрални места)
видеорийл

10. ИА 1243
09.11.07

POKER PRO

11. ИА 1244
22.11.07

GT

12. ИА 1245
22.11.07

SUMMER
BLISS

EGT-VS3

13. ИА 1246
22.11.07

MAGIC COIN

14. ИА 1247
22.11.07

RISE OF RA

VN-91-MF-D, видеорийл
вер. MC
Fruity
Sweets
EGT-VS3
видеорийл

15. ИА 1248
22.11.07

CLASSIC’57

Cirsa
Serie 300

16. ИА 1249
22.11.07

GT

LUCKY 7BG,
вер. V1.0
(Lucky 7
Gold)

17. ИА 1250
22.11.07

SURF FRUITS

Cirsa
Serie 300

18. ИА 1251
22.11.07

БАРГЕЙМ

19. ИА 1252
26.11.07

GEISHA

BG 75-03
вер. V1.10
X-win
Aristocrat
MK6

20. ИА 1253
26.11.07

MEXICO
LINDO

21. ИА 1254
26.11.07

PARIS LIGHTS Aristocrat
MK6

22. ИА 1255
27.11.07

PEACOCK
MAGIC

Cirsa
Serie 300

Aristocrat
MK6

видеорийл

Poker Tek Inc.внос.
Геймпром” ЕООД,
№ 472/19.07.04г.
“Игрални
ТехнологииГТ - Гейминг
Технолоджис”
ООД,
№ 455/22.06.05
“Евро Геймс
технолоджи”
ООД,
№ 082/ 08.04.03г.
“Мeджик Коин”
ЕООД,
№ 317/14.09.01г.

“Евро Геймс
технолоджи”
ООД,
№ 082/ 08.04.03г.
видеорийл
Unidesa Gaming &
System, внос.
“Плежър кампъни”
АД,
№ 108/16.04.03г
“Игрални
мултигейм 7 игри:
4 бр. видеорийл:
ТехнологииGold of the Empire,
ГТ - Гейминг
Siberiada,The three
Технолоджис”
samurai,Sea gold treasure ООД,
3 бр.видеопокер:
№ 455/22.06.05
Power joker,Magic
poker,Cowboy american
poker
видеорийл
Unidesa Gaming &
System, внос.
“Плежър кампъни”
АД,
№ 108/16.04.03г
видеорийл (петлинейни "Казино
минислота)
Технологии" АД,
№ 916/18.07.06г.
видеорийл
Aristocrat Ltd.,
внос. "Плежър
кампъни" АД,
№ 108/16.04.03г.
видеорийл
Unidesa Gaming &
System, внос.
“Плежър кампъни”
АД, №
108/16.04.03г
видеорийл
Aristocrat Ltd.,
внос. "Плежър
кампъни" АД,
№ 108/16.04.03г.
видеорийл
Aristocrat Ltd.,
внос. "Плежър
кампъни" АД,

“Геймпром”
ЕООД,
Игрални
ТехнологииГТ-Гейминг
Технолоджис”
ООД
“Евро Геймс
технолоджи”
ООД
„Мeджик
Коин” ЕООД
“Евро Геймс
технолоджи”
ООД
“Плежър
кампъни” АД

Игрални
ТехнологииГТ-Гейминг
Технолоджис”
ООД

“Плежър
кампъни” АД

"Казино
Технологии"
АД
"Плежър
кампъни" АД
“Плежър
кампъни” АД

"Плежър
кампъни" АД
"Плежър
кампъни" АД
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№ 108/16.04.03г.
23.

ИА 1256
28.11.07

DOUBLE
DOLPHINS

Aristocrat
MK6

видеорийл

24.

ИА 1257
28.11.07

TOP SECRET 2 Cirsa
Serie 300

видеорийл

25.

ИА 1258
19.12.07

SWAMLAND 2 Cirsa
Serie 300

видеорийл

26.

ИА 1259
19.12.07

MONEY TREE

Aristocrat
MK6

видеорийл

27.

ИА 1260
19.12.07

WMS

River Belle

видеорийл

28.

ИА 1261
19.12.07

ATRONIC

Sun spirit
King Kong
cash

видеорийл

29.

ИА 1262
19.12.07

WMS

Game of
Dragons II

видеорийл

30.

ИА 1263
18.12.07

ATRONIC

The crazy nest видеорийл
cash fever

31.

ИА 1264
18.12.07

ATRONIC

Sneaky devils видеорийл
cash fever

32.

ИА 1265
19.12.07

RICHES OF
INDIA

FV- 623 CF D видеорийл

33.

ИА 1266
18.12.07

ALADDIN 2

Cirsa
Serie 300

34.

ИА 1267
18.12.07

BOOK OF RA

FV- 623 CF D видеорийл

35.

ИА 1268
18.12.07

SloMaster
Roulette

10BM

36.

ИА 1269
18.12.07

CITY GAMES

World War II видеорийл

37.

ИА 1270
18.12.07

BOOK OF
MAGIC

EGT-VS3

видеорийл

38.

ИА 1271
18.12.07

CENTURION

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

видеорийл

електронна рулетка
(American Roulette)

Aristocrat Ltd.,
внос. "Плежър
кампъни" АД,
№ 108/16.04.03г.
Unidesa Gaming &
System, внос.
“Плежър кампъни”
АД,
№ 108/16.04.03г
Unidesa Gaming &
System, внос.
“Плежър кампъни”
АД,
№ 108/16.04.03г
Aristocrat Ltd.,
внос. "Плежър
кампъни" АД,
№ 108/16.04.03г.
WMS Gaming Inc.,
внос. “Джи Пи Ел”
ЕООД,
№ 621/17.05.06г.
Atronic International
GmbH, вносител
“Геймпром” ЕООД
, № 72/19.07.04г.
WMS Gaming Inc.,
внос. “Геймпром”
ЕООД ,
№ 72/19.07.04г.
Atronic International
GmbH, вносител
“Геймпром” ЕООД
, № 72/19.07.04г.
Atronic International
GmbH, вносител
“Геймпром” ЕООД
, № 72/19.07.04г.
Austrian gaming
Industries, внос.
“Ейнджел” ЕООД
Unidesa Gaming &
System, внос.
“Плежър кампъни”
АД,
№ 108/16.04.03г
Austrian gaming
Industries, внос.
“Ейнджел” ЕООД
Austrian gaming
Industries, внос.
“Ейнджел” ЕООД
„Казино игри и
иновации” ЕООД,
№ 1242/21.09.07
“Евро Геймс
технолоджи”
ООД,
№ 082 / 08.04.03г.
Aristocrat Ltd.,
внос. "Булгейм

"Плежър
кампъни" АД
“Плежър
кампъни” АД

“Плежър
кампъни” АД

"Плежър
кампъни" АД
“Джи Пи Ел”
ЕООД
“Геймпром”
ЕООД
“Геймпром”
ЕООД
“Геймпром”
ЕООД
“Геймпром”
ЕООД
“Ейнджел”
ЕООД,
чл.18,ал.2 ЗХ
“Плежър
кампъни” АД

“Ейнджел”
ЕООД,
чл.18,ал.2 ЗХ
“Ейнджел”
ЕООД,
чл.18,ал.2 ЗХ
„Казино игри
и иновации”
ЕООД
“Евро Геймс
технолоджи”
ООД
"Булгейм
сервиз" ЕООД
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39.

ИА 1272
18.12.07

5 DRAGONS

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

40.

ИА 1273
18.12.07

OCEAN RUSH

EGT-VS3

видеорийл

41.

ИА 1274
18.12.07

GOLDEN
CANARIES

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

42.

ИА 1275
18.12.07

DRAGON
LEGEND

Cirsa
Serie 300

видеорийл

43.

ИА 1276
19.12.07

БАРГЕЙМ

видеорийл

44.

ИА 1277
18.12.07

PHARAOH’S 2

BG 76-03
вер. V1.10
Acropolis
Treasure
Cirsa
Serie 300

45.

ИА 1278
04.01.08

46.

ИА 1279
04.01.08

47.

ИА 1280
07.01.08

48.

ИА 1281
09.01.08

49.

ИА 1282
09.01.08

50.

ИА 1283
10.01.08

51.

ИА 1284
10.01.08

52.

ИА 1285
22.01.08

видеорийл

сервиз" ЕООД,
№ 299/21.03.07
Aristocrat Ltd.,
внос. "Булгейм
сервиз" ЕООД,
№ 299/21.03.07
“Евро Геймс
технолоджи”
ООД,
№ 082 / 08.04.03г.
Aristocrat Ltd.,
внос. "Булгейм
сервиз" ЕООД,
№ 299/21.03.07
Unidesa Gaming &
System, внос.
“Плежър кампъни”
АД,
№ 108/16.04.03г
"Казино
Технологии" АД,
№ 916/18.07.06г.

Unidesa Gaming &
System, внос.
“Плежър кампъни”
АД,
№ 108/16.04.03г
ATRONIC
Xanadu
видеорийл
Atronic International
City of Luck
GmbH,
внос. “Балканфон”
ЕООД,
№ 137/09.02.07
ATRONIC
Crimson
видеорийл
Atronic International
Firre
GmbH,
внос. “Балканфон”
ЕООД,
№ 137/09.02.07
CITY GAMES Arabian
видеорийл
„Казино игри и
Nights
иновации” ЕООД,
№ 1242/21.09.07
GAMINATOR FV623/
видеорийл 5 игри:
AGI GmbH,
18
FV680
Book of Ra, Pharaoh’s
внос. “Плежър
Gold, Oliver’s Bar,
кампъни” АД,
Riches of India, Sizzling № 108/16.04.03г
Hot
GAMINATOR FV623/
видеорийл 5 игри:
AGI GmbH,
12
FV680
Columbus,Marco
Polo, внос. “Плежър
Sharky,
Just
Jewels, кампъни” АД,
Bananas go Bananas
№ 108/16.04.03г
Multi
FV680 CF /
видеорийл 5 игри:
AGI GmbH, внос.
GAMINATOR 8 FV623 CF
Dolphin’s Pearl, Lucky “Бонако” ООД,
lady’s Charm, Marco №104/24.02.06г.
Polo, King of cards,
Pharaoh’s Gold II
Multi
FV680CF /
видеорийл 5 игри:
AGI GmbH, внос.
GAMINATOR 7 FV623 CF
Columbus, Magic Money, “Бонако” ООД,
Queen
of
Hearts, №104/24.02.06г.
Venetian Carnival,Sharky
MAGIC COIN
VN-91-MF-D, видеорийл 4 игри:
“Мeджик Коин”
вер. MC Multi Silk Quest,Purple Hot,
ЕООД,
Gemini I
Golden Elephant, Gold of № 880/11.07.06г.
Babylon III

"Булгейм
сервиз" ЕООД
“Евро Геймс
технолоджи”
ООД
"Булгейм
сервиз" ЕООД
“Плежър
кампъни” АД

"Казино
Технологии"
АД
“Плежър
кампъни” АД

“Балканфон”
ЕООД

“Балканфон”
ЕООД

„Казино игри
и иновации”
ЕООД
“Плежър
кампъни” АД

“Плежър
кампъни” АД
“Бонако” ООД

“Бонако” ООД

„Мeджик
Коин” ЕООД
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ИА 1286
23.01.08

MAGIC COIN

54.

ИА 1287
23.01.08

MAGIC COIN

55.

ИА 1288
23.01.08

MAGIC COIN

56.

ИА 1289
30.01.08

МАИ 02

57.

ИА 1290
29.01.08

МАИ 02
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VN-91-MF-D, видеорийл 4 игри:
“Мeджик
вер. MC Multi Purple Hot, Gold of Коин”ЕООД,
Gemini III
Babylon
III,
Driver № 880/11.07.06г.
Return’s , Lucky Driver,
New love Story
VN-91-MF-D, видеорийл 4 игри:
“Мeджик
вер. MC Multi Kung Fu Master,
Коин”ЕООД,
Gemini IV
Coffee Magic, Peaches № 880/11.07.06г.
Riches, Kung Fu Energy
VN-91-MF-D, видеорийл 4 игри:
“Мeджик
вер. MC Multi Golden Elephant, lady Коин”ЕООД,
Gemini VII
Fortune, Elephants Party, № 880/11.07.06г.
Full of Jewels
VS,
мултигейм 4 игри:
ООО “Сарториус”,
вер. Multi
Gold Fish-видеорийл;
внос. “Феър Плей
Flash
Win Poker, Double Poker, България” ЕООД
Bingo Poker
№ 1241/21.09.07г.

„Мeджик
Коин” ЕООД

VS,
вер. Lucky
Hunter

“Феър Плей
България”
ЕООД

видеорийл

ООО “Сарториус”,
внос. “Феър Плей
България” ЕООД
№ 1241/21.09.07г.
58. ИА 1291 BUCCANEER Aristocrat
видеорийл
Aristocrat Ltd.,
01.021.08
Xcite MK 6
“Булгейм сервиз”
ЕООД ,
№ 620/04.08.05г.
59. ИА 1292 WHERE’S THE Aristocrat
видеорийл
Aristocrat Ltd.,
31.01.08 GOLD
Xcite MK 6
“Булгейм сервиз”
ЕООД ,
№ 620/04.08.05г.
60. ИА 1293 Gold, Silver,
Players S Slot електромеханичен
IGT , внос.
01.02.08 Bronze
Plus 3R 3CM слот
“Джи Пи Ел”
ЕООД,
№ 621/17.05.06г.
61. ИА 1294 CHOY SUN
Aristocrat
видеорийл
Aristocrat Ltd.,
01.02.08 DOA
Xcite MK 6
“Булгейм сервиз”
ЕООД ,
№ 620/04.08.05г.
62. ИА 1295 DRAGON LORD Aristocrat
видеорийл
Aristocrat Ltd.,
01.02.08
Xcite MK 6
“Булгейм сервиз”
ЕООД ,
№ 620/04.08.05г.
63. ИА 1296 Multi
FV680 CF /
видеорийл 5 игри:
AGI GmbH, внос.
04.02.08 GAMINATOR 9 FV623 CF
Lucky Lady’s Charm, “Бонако” ООД,
Beetle Mania, Dolphin’s №104/24.02.06г.
Pearl ,
Queen of Hearts,
Bananas go bananas
64. ИА 1297 Multi
FV680 CF /
видеорийл 10 игри:
AGI GmbH, внос.
05.02.08 GAMINATOR FV623 CF
Lucky Lady’s Charm, “Бонако” ООД,
10
Dolphin’s Pearl , Sharky № 104/24.02.06г.
,Bananas
go
bananas,Magic Money,
The money game,
Queen of Hearts,
Venetian carnival
65. ИА 1298 Електронна
AGR
американска рулетка
"Адмирал Груп"
05.02.08 рулетка
ЕООД,
№ 1646/10.12.07г.
66. ИА 1299 JOKER WILD
IGT Poker
видеопокер
IGT.,внос.
05.02.08 POKER
"Плежър кампъни"
АД,

„Мeджик
Коин” ЕООД
„Мeджик
Коин” ЕООД
“Феър Плей
България”
ЕООД

“Булгейм
сервиз” ЕООД
“Булгейм
сервиз” ЕООД
“Джи Пи Ел”
ЕООД
“Булгейм
сервиз” ЕООД
“Булгейм
сервиз” ЕООД
“Бонако” ООД

“Бонако” ООД

"Адмирал
Груп" ЕООД
"Плежър
кампъни" АД
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67.

ИА 1300
05.02.08

DRAGON
POWER

Ambassador
SL

видеорийл

Ainsworth Game
Technology., внос.
"Фортекс" ЕООД,
№ 1252/24.09.07г.

"Фортекс"
ЕООД

2. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ “ДЖАКПОТ” ПРИ ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ
ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
45.

Удостоверение
№
ДП 035

Тип/ Версия
Тип OBSERVER+
(Mystery Jackpot - 4 нива.)

Производител / вносител
номер на разрешение
“Наба Електроник” ООД,
№ 1057/31.08.06

Заявител
“Наба Електроник”
ООД
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ДЖАКПОТ – СЛУЧАЙНОСТ И ПОДАРЪК ОТ СЪДБАТА
Автор Милан Илиев, 31.01.2008 г.
Първоначално терминът „джакпот” се отнасял към покера. При него
съществува правило, според което направените залози се натрупват в банката
(англ. – pot), когато никой от играчите няма двойка валета (англ.– jack). Оттук се
появява новият термин - jackpot.
Когато се говори за джакпот, хората обикновено разбират голяма печалба от
пари, много пари. Но когато говорим за джакпот от свързани помежду си игрални
автомати в зали и казина, се разбира и техническото устройство, чрез което се
образува и изобразява паричната премия джакпот. Това техническо устройство се
нарича контролер и представлява хардуер (електронна платка) и съответен
софтуер. Контролерът е комуникатор, осъществяващ връзката между известен брой
автомати и електронен дисплей, който показва текущия размер на джакпота.
Комуникацията се извършва чрез софтуер, наречен комуникационен протокол.
Технически, най-често контролерът е поместен в светещото джакпот табло, в което
е монтиран и дисплеят. Този дисплей е брояч на натрупващите се парични
единици, които съставляват печалбата джакпот.
Контролерът изпълнява много функции, но най-важните от тях са следните:
♦ непрекъснато да “наблюдава” работата и състоянието на всяка свързана
машина за въведените кредити;
♦ непрекъснато да изчислява сумите към натрупващата се приемия джакпот;
♦ да не “разпознава” на кой автомат се играе в момента, задължително да
идентифицира автомата, на който е улучен джакпота.
♦ да покаже на дисплея стойността на спечеления джакпот.

Да разгледаме видовете джакпоти
Според разположението си, те са самостоятелен, който не е свързан с други
игрални автомати, и свързан с други игрални автомати.
Самостоятелен е, когато контролерът е отделно физическо и същевременно
“логическо” устройство в един игрален автомат. Това означава, че при
самостоятелния джакпот участието, поддържането и контрола, включително избор
на критерии за печалба, се осъществяват от една единствена машина.
Свързан джакпот е такъв, който може да обедини минимум два игрални
автомата. Условно свързаните джакпоти могат да бъдат разделени на три вида:
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♦ джакпот за една отделна зала;
♦ джакпот, обединяващ няколко игрални зали в рамките на един град;
♦ джакпот, обединяващ няколко десетки зали в границите на цялата страна.
Според начина на формиране на премията те се делят на прогресивен и
мистери (таен, тайнствен).
Прогресивният джакпот се образува като зададен процент от стойността на
всеки заложен кредит се изчислява и добавя към размера на потенциалния
джакпот. Този процент на нарастване се нарича “прогресивен процент” или
накратко “прогрес” и варира най-често от 1 до 5 %. Да приемем, че определеният
“прогресивен процент” е 2% , то е ясно че 2% от 1 лев има стойност 0,02 лв. и е поголяма сума от 5% от 20 стотинки. Следователно процентът на нарастване много
зависи и от деноминацията на автомата. Стойността на джакпота нараства толкова
по-бързо, колкото повече се играе на един автомат, когато се играе на много
автомати и на автамати с голяма деноминация.
За разлика от прогресивния, “мистери” джакпот е при който наградата е
“спечелена” от игрален автомат по критерии, които са независими от резултата на
отделната игра, т.е. може да бъде спечелен на всеки автомат, при всякаква игра и
при всякакъв залог.
Общото и за двата вида джакпот е, че спечелването на премията трябва да се
извършва изключително на случаен принцип.Също така цифрите, изобразявани на
електронния дисплей, непрекъснато се менят, което означава, че на автоматите,
свързани в система, се играе интензивно и спечелването на голямата сума може да
стане във всеки момент.
В случай, че печалбата е улучена, то джакпот таблото “ще съобщи” за това на
кой автомат е улучена печалбата като издава победен звън в чест на щастливеца.
Преди всичко джакпотът е най-популярен при слотовете, при т.н. “едноръки
бандити”. Класическият вариант е, когато в таблицата на печалбите на един такъв
автомат вместо най-голямата фиксирана печалба се постави джакпот. В този
случай за спечелване на джакпота е необходимо да се играе с максималния залог,
напр. 3 монети и печалбата се изплаща само при подреждане на символите на една
печеливша линия.
При видеослотовете възможностите са по-широки. Достатъчно е
печелившите символи да се подредят на която е да е линия в основната игра,
вследствие на което, джакпот може да се спечели в специална бонусна игра.
В настояще време голяма популярност добиха джакпот - системите с няколко
нива (напр. четири) на джакпот печалби (multi-level jacpots).
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Друга модерна новост е използването на локален компютърен сървър –
контролер, чийто софтуер, може да поддържа едновременно както мистери, така и
прогресивен джакпоти на свързаните в мрежа групи от автомати.
Честността на всеки джакпот е много важна за играчите. За да има
джакпот, който е по-равно честен за всички играчи, е необходимо да се
прилагат следните принципи:
♦ по всяко време вероятността играч да спечели джакпот трябва да е право
пропорционална на размера на залога;
♦ фактора “пропорционалност” да не може да се постига чрез модификация
на начина за определяне на резултата от играта;
♦ спечелването на джакпота трябва да се основава на случайно събитие.
Защо системите за джакпот са толкова атрактивни? Отговорът на този въпрос
ни съпътства през целия ни съзнателен живот - човек играе, за да спечели.
Безусловно, важно значение има размерът на печалбата. Една от заветните цели на
всеки играч се побира в две думи: спечелен джакпот. И всеки нов случай на
спечелен крупен джакпот от един играч, поражда рязко активизиране на маси от
хазартни играчи, желаещи същия успех
Естествено, колкото е по-голям размера на джакпота, толкова по-голям
интерес предизвиква у играчите. За да се постига натрупване на все по-голям
джакпот се извършва обединяването на все по-голям брой зали в рамките на един
град, а и вече в няколко града на територията на дадена страна. Това обединение на
зали в единна мрежа е доста сложна задача и в организационен, и във финансов
план. За извършването на такова обединение и за де се предложи огромен джакпот,
някои мощни компании пуснаха в космоса свой собствен спътник.
Ясно се вижда следната правопропорционална зависимост: по-широка
мрежата от хазартни заведения и все по-голям джакпот водят до нарастване броят
на играчите и до все по-голям оборот.
Накрая, много важно е да отбележим: играчът трябва да е уверен в
реалността на джакпота т.е. в това, че желаната огромна сума пари не е
рекламен трик, а че тя действително съществува някъде и е напълно
достижима.
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ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА
ХАЗАРТА В БЪЛГАРИЯ

На 30 януари 2008 г. бе проведена Национална научно-практическа
конференция на тема “Развитие на хазарта в България”, организирана по
инициатива от Държавната комисия по хазарта. Водещи учени, бизнесмени,
представители на бранша обсъдиха параметрите, тенденциите в развитието и
проблемите на хазартния пазар у нас. Бяха дискутирани 12 тематични доклада.
Засегнати бяха темите за оптималното развитие на този бизнес, начините за
гарантиране на интересите на държавата, обществото и участниците в игрите със
залог, хазартната профилактика, новите рискове и нелоялната конкуренция,
породени от интернет залаганията, както и параметрите на националната политика
в тази област. Специално внимание бе отделено на нормативната база, която се
нуждае от актуализация, защото изостава от динамичното развитие.
В края на своята работа и в обобщение на изнесените доклади и проведената
дискусия по тях, както и на представения научен и практически опит,
конференцията прие препоръки. Те са съобразени с изискванията на действащото
българско законодателство и нормативната база на Европейския съюз.
Препоръките са насочени към по-ефективна защита на обществените и
държавни интереси, подобряване на бизнес средата и данъчната дисциплина и
утвърждаването на прозрачни правила на игрите със залози с цел защитаване на
интереса на участниците. Препоръчва се повишаване на изискванията при издаване
на разрешения и лицензи. Операторът трябва да е с регистрирана фирма на
територията на Република България, персонифициран и нерегистриран в офшорна
зона и с доказана възможност за сериозна инвестиция. Хазартът не е и не може да
бъде краткосрочен и временен бизнес-интерес. Той е високо отговорна
професионална дейност, изискваща опит и доказана почтеност. В България вече
има достатъчно оператори с такива качества.
Препоръчват се ограничения на рекламната дейност от нелегитимни
оператори с цел защита на интересите на обществото.
Препоръчва се също въвеждане на разрешителен режим и регламентиране на
залаганията по интернет, осъществяване на надзор на транзакциите за участие към
нелицензирани организатори на хазартни игри в интернет залагания на територията
на България. По последни данни оборотът на интернет залаганията у нас е над 500
млн. лв. годишно. Операторите не са лицензирани, не плащат данъци на държавата
и не подлежат на никакъв контрол. Тези нелегитимни чуждестранни интернет–
оператори създават и допълнителни рискове за участие на непълнолетни лица в
игри със залагания. Необходимо е дейността им да бъде ограничена и поставена
под държавен контрол.

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

46

За да се реализират тези препоръки са необходими известни изменения
на действащия Закон за хазарта.
Отправени са и предложения за оптимизиране на хазартната политика.
Хазартната дейност е източник на финансов ресурс, полезен за подпомагане
на множество социални дейности. Необходимо е позитивното му развитие да бъде
подчинено на дългосрочен план.
Препоръчват се допълнителни мерки за развитие на дейността като
съпътстваща в други отрасли: туризъм, спорт, култура, развлекателна индустрия и
под., с които хазартът е традиционно и органично свързан.
Препоръчително е също да се използват съвременните постижения на науката
при управлението и контрола върху хазартната дейност. Водещи учени да бъдат
консултанти и изпълнители при мониторинга на хазартната ситуация, при текущия
й анализ и набелязването на мерки за нейното позитивно развитие, което е в
интерес на държавата и обществото. Освен това бе изказана идея да се организират
периодични конференции и дискусии във връзка с хазарта.
Препоръките са насочени към оправомощените обществени и държавни
органи и институции, които да направят необходимите промени в правилата и
механизмите за организация на хазарта.
♥

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БИЗНЕС-ЗАЛАГАНИЯ ПО МОБИЛНИТЕ
ТЕЛЕФОНИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Последният
отчет
на
британските
статистици
(независимото
изследователско бюро “Global Betting and Gaming Consultants”) свидетелства за
ръста на популярност на залаганията по мобилните телефони. За изтеклата 2007 г.
активността на мобилните играчи е нараснала с 29% и според прогнозите този
сектор продължава стремително да се развива. Независимо от това, че като цяло
мобилните залози представляват само 1 % от общите приходи на пазара на
хазартните игри, този отрасъл се оценява като един от най-перспективните. Тази
оценка дават най-големите британски букмейкърски фирми: “Ladbrokes”, “Betfred”,
“Bet 365” и оператора на националното лото “Camelot”. Като един от вариантите за
развитието на сектора се разглежда възможността за сключване на споразумение
между спортните клубове и провайдърите на мобилни връзки за създаване на
платформа за обезпечения на възможностите да се правят залози на спортни
събития по мобилните телефони в режим на реално време.
♦

СПОРНАТА ХАЗАРТНА ПОЛИТИКА НА БРИТАНСКОТО
ПРАВИТЕЛСТВО Е ПОДЛОЖЕНА НА СИЛНА КРИТИКА

След отклоняването на проекта за създаване на супер казино в Англия по
адрес на министър-председателя на страната Гордън Браун са отправени обвинения
за неадекватност към хазартната политика на правителството. Обещанията за
откриване на супер казино в Манчестер са се проточили повече от една година, а
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отказът може да предизвика завеждане на съдебно дело от страна на градските
власти. Настроенията на Браун в началото на неговото встъпване като премиер са
променили правителствената тактика по отношение на бизнеса с хазартни игри и
временните илюзии за край на ерата „Блеър” са се разсеяли и месеци отлаганата
реализация на хазартния проект се е обърнала към окончателен отказ. Отсрочката
засяга също 16 регионални казина.
Критиките са свързани и с решението на правителството за продължаване
на издаване на лицензии за казина в рамките на предходното законодателство и
едновременно отсъствие на определено постановление за одобрение на нови 17
казина, предвидени в новия законопроект. Тази ситуация се оценява като
абсолютен „безпорядък” и непоследователност на съществуващия хазартен режим
в страната.
♣ ХАЗАРТНИЯТ ХОЛДИНГ “REG” РАЗШИРЯВА СФЕРАТА НА
ДЕЙСТВИЕ В ХЪРВАТИЯ
Компанията “ Ritzo Entertanment Group” – най-големият в Източна Европа
оператор на хазартна индустрия, е обявила разширение на сферата на своята
дейност в Хърватия. За дни холдингът е придобил 15 хазартни клуба в Хърватия,
разположени в десетки градове, включително и в столицата Загреб. Компанията
“REG” планира да добави 555 хазартни автомата в закупените заведения в
Хърватия за своя сметка, а в бъдеще да направи още редица покупки на хазартна
собственост в тази страна с надеждата да стане водещ хазартен оператор в
Хърватия. Представителите на холдинга обясняват своя избор с балансираното
хазартно законодателство в Хърватия и с благоприятните условияна пазара.
В настоящият момент корпорацията “REG” притежава хазартни заведения
(зали с игрални автомати и казина) в 14 страни, сред които Германия, Италия,
Румъния, Латвия, Литва, Естония, Русия и Казахстан. На територията на тези
страни са разположени 55 хиляди игрални автомата от компанията.
♠

ГЕРМАНИЯ ПЛАНИРА ПУСКАНЕТО НА НОВА СУПЕР – ЛОТАРИЯ

Най-големият немски вестник “BILD” съобщава за пускането на новата
супер-лотария в страната през есента на 2008 г. Местните хазартни оператори
дълго време са правили амбициозни планове за създаване на достоен конкурент на
лотарията “EuroMilions”, чието разиграване започна през 2004 г. в девет
европейски страни: Германия, Франция, Испания, Великобритания и др.
Реализацията на този проект обаче била отложена до встъпването в сила на
междудържавната конвенция по хазартните въпроси за страните от Евросъюза.
Билетите на новата супер-лотария “EuroLotto” ще струват 2 евро значително по-скъпо по сравнение с тази на обикновената лотария, които са по 0,75
евро. Джакпотът ще нараства пропорционално и ще съставляват минимум 10
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милиона евро, което ще дава възможност да се спечелят повече от 100 милиона
евро. Планира се разиграването на лотарията да става всики петък по системата «5
от 50» и «2 от 8». Между потенциалните хазартни партньори на немските
оператори се споменават скандинавските страни, Естония и Италия.
♥ ХИПЕР АКТИВНОСТ НА ИГРАЧИТЕ С ОН-ЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ
В ИСПАНИЯ
Испанската Асоциация на Он-лайн Залаганията (AEDAPI) прогнозира
увеличение на търсенето на местните пазари на интерактивни залагания на 84%.
По мнение на аналитиците фондовете достигат един милиард евро.Съгласно
отчета, публикуван от AEDAPI, броят на хазартните играчи в сравнение с
показателите от менилата година е нараснал значително – на 53%. В плана на
тематичната популярност залаганията с водеща позиция заемат най-вече тези за
футбол, на второ място са залозите за тенис-мачовете и на звездите от Формула 1.
AEDAPI представлява частна асоциация, създадена през 2006 г. Целта на
асоциацията е пропаганда на законно регулирания и легален хазарт в сферата на
он-лайн залозите. Направеният по-горе обзор се базира на данните от дванадесет
големи компании за он-лайн залагания в Испания, работещи с лицензи от
Евросъюза.
Подбрала и превела: Капка Алексиева

