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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2008 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 796/10.05.2008 г. дава разрешение на
“В. И. П.” ЕООД, гр. Монтана, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Вълчедръм, обл. Монтана, ул. „България” № 56А;
• С решение № 797/10.05.2008 г. дава разрешение на
“КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев” № 31;
• С решение № 850/16.05.2008 г. дава разрешение на “ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, бул. „Данаил Попов” № 9А;
• С решение № 851/16.05.2008 г. дава разрешение на “ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес: гр.
Перник, ул. „Търговска” № 25;
• С решение № 852/16.05.2008 г. дава разрешение на “ПОЛО
11”, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Младост – 1А”, Търговски център „Сити Пойнт”, бул.
„Александър Малинов” № 23;
• С решение № 853/16.05.2008 г. дава разрешение на
ЕТ „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Младост 1”, ул. „Андрей Сахаров” № 14;
• С решение № 854/16.05.2008 г. дава разрешение на „ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев” № 7;
• С решение № 855/16.05.2008 г. дава разрешение на
„ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
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игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13;
• С решение № 856/16.05.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„МАГНУМ-АТАНАСКА
ВЕСЕЛИНОВА”,
гр.
Ловеч,
за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” №
25;
• С решение № 857/16.05. 2008 г. 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. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Бяло море” № 28;
• С решение № 858/16.05. 2008 г. дава разрешение на
„КОЛОРАДО” ЕООД, гр. Раковски, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Хисар, обл. Пловдив, ул. „Балкан” № 4;
• С решение № 859/16.05. 2008 г. дава разрешение на
„РЕСПЕКТ-2007” ООД, гр. Карнобат, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с
адрес: гр. Карнобат, област Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373,
ул. „Девети септември” № 21;
• С решение № 880/28.05.2008 г. дава разрешение на EТ
“ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ”, гр. Монтана, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов” № 5В;
• С решение № 881/28.05.2008 г. дава разрешение на „ЛЪКИ
КАЗИНО” ЕООД, гр. Русе, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ул. „Петко Д. Петков” № 9А;
• С решение № 882/28.05.2008 г. 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: с. Сатовча, област Благоевград, ул. „Тодор Шопов” №
43;
• С решение № 883/28.05.2008 г. 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: с. Струмяни, област Благоевград, кв. 27, ул. „Цар
Калоян” № 31, вх. 3;
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• С решение № 884/28.05.2008 г. дава разрешение на „ИВ –
ГОТ” ООД, гр. Стара Загора, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: к.к.
Слънчев бряг – Запад, УПИ № V-215, в квартал 5801;
• С решение № 885/28.05.2008 г. дава разрешение на „БИ ЕНД
ВИ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ООД, гр. Кърджали, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална
зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 61, бл. 5;
• С решение № 886/28.05.2008 г. дава разрешение на „ФОКС –
1” ЕООД, гр. Бургас, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден рудник”, бл. 188-партер;
• С решение № 887/28.05.2008 г. дава разрешение на „ЗИТА
ПАРТНЕРС” ООД, гр. Бургас, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Тракийска” № 4, ул. „Конт Андрованти” № 1-3 –
таверна „Хелиос”;
• С решение № 888/28.05.2008 г. дава разрешение на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 А;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЕЧЕ
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2008 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 860/16.05.2008 г. дава разрешение на
„КОНТИ” ООД, гр. Русе, за продължаване на срока на издадено
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Дулово, ул. „Мир”
№ 2;
• С решение № 861/16.05.2008 г. дава разрешение на
„КОНТИ” ООД, гр. Русе, за продължаване на срока на издадено
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
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срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул.
„Братя Миладинови” № 31;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2008 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 798/10.05.2008 г. дава разрешение на ”ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за
увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен” № 8, хотел „Родина”;
• С решение № 799/10.05.2008 г. дава разрешение на
“КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич,
обл. Благоевград, магистрално шосе Е-79;
• С решение № 800/10.05.2008 г. дава разрешение на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните
автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”;
• С решение № 801/10.05.2008 г. дава разрешение на
„ЕНТЪРТЕЙМАНТ” АД , гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Капитан Райчо” № 2, х-л „Тримонциум Принцес”;
• С решение № 802/10.05.2008 г. дава разрешение на ”ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕАД, гр. София, за увеличение с 6 /шест/ броя
на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к.
„Златни пясъци”, хотел „Интернационал”;
• С решение № 803/10.05.2008 г. дава разрешение на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър, за подмяна на 14
/четиринадесет/ броя игрални съоръжения с 23 /двадесет и три/ броя
игрални места и увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати в
игрално казино с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, к.к. Слънчев бряг,
хотел „Хризантема”;
• С решение № 862/16.05.2008 г. дава разрешение на
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за подмяна на 6 /шест/ броя и увеличение с 2 /два/ броя на

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

11

игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, пл.
„Народно събрание” № 4, х-л „Бизнес Хотел Интерхотел Гранд
Хотел София”;
• С решение № 889/28.05.2008 г. дава разрешение на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Черни
връх” № 31 в сградата на „Хемусхотелс” АД;
II.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 804/10.05.2008 г. дава разрешение на
“МЕТАЛ-2006” ЕООД, с. Катуница, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Руски” № 26;
• С решение № 805/10.05.2008 г. дава разрешение на „МОТ –
70” ЕООД, гр. Бургас, за увеличение с 11 /единадесет/ броя игрални
съоръжения с 15 /петнадесет/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: к.к. Слънчев бряг – Изток, община Несебър, област Бургас,
УПИ ІІІ, кв. 58, вилно селище „БЛУ МАРИН”;
• С решение № 806/10.05.2008 г. дава разрешение на „НАВИ”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 1 /един/ брой
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко
Даскалов” № 8А;
• С решение № 807/10.05.2008 г. дава разрешение на
„ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 5;
• С решение № 808/10.05.2008 г. дава разрешение на „М.М.Г.”
ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 33;
• С решение № 809/10.05.2008 г. дава разрешение на „БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя и намаление с 2
/два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Созопол,
област Бургас, ул. „Аполония” № 29;
• С решение № 810/10.05.2008 г. дава разрешение на „БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 5
/пет/ броя на игралните автомата в игрална зала с адрес: гр. Свети
Влас, община Несебър, обл. Бургас, ул. „Русалка” № 4;
• С решение № 811/10.05.2008 г. дава разрешение на „БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

12

в игрална зала с адрес: гр. София, район Студентски град, ул. „Иван
Странски”, до бл. 58;
• С решение № 812/10.05.2008 г. дава разрешение на „ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево, за увеличение с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан
Пешев” № 45;
• С решение № 813/10.05.2008 г. дава разрешение на „ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево, за увеличение с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Д-р
Иван Филипов” № 3;
• С решение № 814/10.05.2008 г. дава разрешение на „ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”,
срещу бл. 415;
• С решение № 815/10.05.2008 г. дава разрешение на
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 /два/ и увеличение
с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Севлиево, ул. „Стара планина” № 34;
• С решение № 816/10.05.2008 г. дава разрешение на
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за промяна на 3 /три/ и увеличение
с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, ул. „Отец Паисий
Хилендарски” № 12;
• С решение № 817/10.05.2008 г. дава разрешение на „ЕС И
ЕМ” ЕООД, гр. Аксаково, за подмяна на 4 /четири/ и увеличение с 2
/два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Аксаково,
ул. „Марциана” № 17;
• С решение № 818/10.05.2008 г. дава разрешение на „ЕС И
ЕМ” ЕООД, гр. Аксаково, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район Владислав
Варненчик – І-ви микрорайон, ул. „Светослав Минков” № 15;
• С решение № 819/10.05.2008 г. 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 Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50;
• С решение № 820/10.05.2008 г. дава разрешение на „АБ и
МД” ЕООД, гр. Първомай, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение” № 18;
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• С решение № 821/10.05.2008 г. дава разрешение на ЕТ „СИЕЛ- ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар
Симеон” № 95;
• С решение № 822/10.05.2008 г. дава разрешение на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул. „Хаджи
Димитър” № 22;
• С решение № 823/10.05.2008 г. дава разрешение на “СИЛА2” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 86;
• С решение № 824/10.05.2008 г. дава разрешение на „КОТА59” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Долни Чифлик, област Варна, квартал 132,
парцел Автоспирка;
• С решение № 825/10.05.2008 г. дава разрешение на „ПМС”
ООД, гр. Велико Търново, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, бул.
„България” № 29;
• С решение № 826/10.05.2008 г. дава разрешение на „ПМС”
ООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2 /два/ и увеличение с 1 /един/
брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Христо Ботев” № 8;
• С решение № 827/10.05.2008 г. дава разрешение на
„АМЮГЕЙМС БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна, за подмяна на 1 /един/
и увеличение с 1 /един/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Авксентий Велешки” № 12;
• С решение № 828/10.05.2008 г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО 3” ООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ и увеличение с 3
/три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
ул. „Цар Борис ІІІ” № 44;
• С решение № 829/10.05.2008 г. дава разрешение на
„МИРАЖ 96” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 9 /девет/ броя и
увеличение с 18 /осемнадесет/ броя с 22 /двадесет и два/ броя игрални
места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград,
бул. „Димитър Благоев” № 29;
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• С решение № 830/10.05.2008 г. дава разрешение на „ЕЛМА”
ООД, гр. Свиленград, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Любимец, паркинг на главен път
Е 80;
• С решение № 831/10.05.2008 г. дава разрешение на
„КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 3 /три/ и увеличение
с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, бул. „България” № 62;
• С решение № 832/10.05.2008 г. дава разрешение на „ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе”,
хотелски комплекс „Плиска”;
• С решение № 833/10.05.2008 г. дава разрешение на „ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47;
• С решение № 834/10.05.2008 г. дава разрешение на ”ИВ –
ГЕТ” ООД, гр. Асеновград, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, бул.
„България” № 2;
• С решение № 835/10.05.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„РОЯЛС – КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за намаление с
3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
ул. „Цар Борис ІІІ” – Автогара, имот № 1468, кв. 49;
• С решение № 836/10.05.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„РОЯЛС – КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на
3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
Красно село, бул. „Гоце Делчев” № 3;
• С решение № 837/10.05.2008 г. дава разрешение на
”ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 2 /два/ и
увеличение със 7 /седем/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: с.
Лозен, район „Панчарево”, Столична община, ул. „Бузлуджа” № 2;
• С решение № 838/10.05.2008 г. дава разрешение на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за увеличение с 6 /шест/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Петко Д.
Петков” № 1;
• С решение № 839/10.05.2008 г. дава разрешение на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за увеличение с 2 /два/
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Созопол, област
Бургас, ул. „Републиканска” № 10;
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• С решение № 840/10.05.2008 г. дава разрешение на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 10 /десет/
броя и увеличение с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти август” № 4;
• С решение № 841/10.05.2008 г. дава разрешение на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 3 /три/ броя
и увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, кв. 202 А, бул. „България” № 22 А;
• С решение № 842/10.05.2008 г. дава разрешение на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 6 /шест/ броя
и увеличение с 5 /пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, ул. „Отец Паисий” № 34;
• С решение № 843/10.05.2008 г. дава разрешение на „СИЙ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” №
76;
• С решение № 863/16.05.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Баба Тонка” № 2;
• С решение № 864/16.05.2008 г. дава разрешение на „ЕМ
ДЖИ ЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. Варна, за подмяна на 5 /пет/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Д-р
Заменхов” № 36;
• С решение № 865/16.05.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ЦИГОВ – ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ”, гр. София, за подмяна
на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Цариградско шосе” № 113;
• С решение № 866/16.05.2008 г. дава разрешение на
„ЮНИОН” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Момина чешма” №
1;
• С решение № 867/16.05.2008 г. дава разрешение на
„КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо
Ботев” № 1;
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• С решение № 868/16.05.2008 г. дава разрешение на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ брой игрално
съоръжение с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов
комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V;
• С решение № 869/16.05.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска”
№ 11;
• С решение № 870/16.05.2008 г. дава разрешение на „ФОРТЕ
КЛУБ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя и увеличение с 2
/два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Иван Вазов” № 98;
• С решение № 871/16.05.2008 г. дава разрешение на „Е.Г. –
СОФИЯ ВМ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик
Иван Евстатиев Гешов” № 50;
• С решение № 872/16.05.2008 г. дава разрешение на
„МОНАРХ” ООД, гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 1;
• С решение № 873/16.05.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ТОМИ - Н - ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, комплекс
„Славейков” пред бл. 64;
• С решение № 874/16.05.2008 г. дава разрешение на „ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Стефан Стамболов”
№ 32;
• С решение № 890/28.05.2008 г. дава разрешение на
„ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Белослав, ж.к. „Младост” – част
от супермаркет на ПК „Заря”;
• С решение № 891/28.05.2008 г. дава разрешение на
„ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Провадия, ул. „Цар
Освободител” № 60;
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• С решение № 892/28.05.2008 г. дава разрешение на
„ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Кранево, община Балчик, ул.
„Черно море” № 3;
• С решение № 893/28.05.2008 г. дава разрешение на
„ВЕЛЕН” ООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Макгахан”, бл. 6969А;
• С решение № 894/28.05.2008 г. дава разрешение на
„ВЕЛЕН” ООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. Люлин 10, ул.
„Орион”, до бл. 147;
• С решение № 895/28.05.2008 г. дава разрешение на „САКИ –
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА” ЕООД, гр. Сливен, за подмяна на 2 /два/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Цар
Освободител” № 46;
• С решение № 896/28.05.2008 г. дава разрешение на
„ФОРТРЕС” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Райко
Даскалов” № 6;
• С решение № 897/28.05.2008 г. дава разрешение на
„ФОРТРЕС” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя и
увеличение с 1 /един/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Люлин” кв. 47 – ІІІ микрорайон, Битов
комбинат;
• С решение № 898/28.05.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ГЕОРГИ КУКОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Йоаким Груево”, община
Стамболийски, област Пловдив;
• С решение № 899/28.05.2008 г. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 9 /девет/ броя и
намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Перник, ул. „Кракра” № 15;
• С решение № 900/28.05.2008 г. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Камено, област Бургас, ул.
„Никола Камбов” № 2;
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• С решение № 901/28.05.2008 г. дава разрешение на ”РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър
Велики” № 56;
• С решение № 902/28.05.2008 г. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Перущица, ул. „Александър
Стамболийски” № 2;
• С решение № 903/28.05.2008 г. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за намаление с 2 /два/ и подмяна на 1
/един/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: к.к. Боровец,
община Самоков, хотел „Флора”;
• С решение № 904/28.05.2008 г. дава разрешение на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна 1 /един/ и намаление с 5
/пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Витоша” № 133;
• С решение № 905/28.05.2008 г. дава разрешение на „ФИЛИ”
ООД, гр. Плевен, за увеличение с 4 /четири/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Пейо Яворов” № 3,
хотел „Огоста”;
• С решение № 906/28.05.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ПЕТЪР АНДРОНОВ”, гр. Ловеч, за подмяна на 5/пет/ и увеличение
с 16 /шестнадесет броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков”, Младежки дом;
• С решение № 907/28.05.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански, за увеличение с 1 /един/
брой игрално съоръжение с 4 /четири/ броя игрални места , броя на
игралните съоръжение в игрална зала с адрес: гр. Сандански, ж.к.
„Спартак”, бл. 41;
• С решение № 908/28.05.2008 г. дава разрешение на
„ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград, за подмяна на 2 /два/ броя и
увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомати с 12 /дванадесет/ броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Етрополе, ул. „Георги
Бенковски” № 2;
• С решение № 909/28.05.2008 г. дава разрешение на
„ТРАКИЯ – 10” ЕООД, гр. Търговище, за подмяна на 2 /два/ броя и
увеличение с 1 /един/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Търговище, ул. „Славейков” № 4;
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• С решение № 910/28.05.2008 г. дава разрешение на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети
март” № 39;
• С решение № 911/28.05.2008 г. дава разрешение на
„ЛАБИРИНТ” ООД, гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Девня, ул. „Здравец” № 20;
• С решение № 912/28.05.2008 г. дава разрешение на „КИНГ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой и увеличение с
5 / пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к. „Люлин 3”, бул. „Царица Йоанна”, бл. 387;
• С решение № 913/28.05.2008 г. дава разрешение на ”КИНГ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков Корсаков” № 9 сутерен;
• С решение № 914/28.05.2008 г. дава разрешение на „ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, ул.
„Георги Белов” № 26 – Търговски център;
• С решение № 915/28.05.2008 г. дава разрешение на „ШАНС
07” ЕООД, гр. Поморие, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, ул.
„Струма” № 23;
• С решение № 916/28.05.2008 г. дава разрешение на „ЛАЙТ
ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ и
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Мадан, ул. „Обединение” № 18;
• С решение № 917/28.05.2008 г. дава разрешение на „ЛАЙТ
ИН ГЕЙМ” ООД гр. Пловдив, за увеличение с 8 /осем/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски, кв.
„Секирово”, ул. „Център” № 2;
• С решение № 918/28.05.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Калояново, обл.
Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 10;
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• С решение № 919/28.05.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 3 /три/ и
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Девин, област Смолян, ул. „Освобождение” № 37;
• С решение № 920/28.05.2008 г. дава разрешение на „М.М.Г.”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свищов, ул. „Цар Освободител” № 134;
• С решение № 921/28.05.2008 г. дава разрешение на „КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 1 /един/ броя и увеличение с 8
/осем/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, пл. „14-ти март”, комплекс „Али Баба”;
• С решение № 922/28.05.2008 г. дава разрешение на „КОРА”
ЕООД”, гр. Хасково, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 4 /четири/
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Симеоновград,
ул. „Търговска” № 6;
ІІІ. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 875/16.05.2008 г. утвърждава на ДП
„ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София,
образец на билет за участие в дял ШЕСТИ – 2008 на периодична
дялова лотарийна игра, организирана от ДП “ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
• С решение № 922/28.05.2008 г. утвърждава на ДП
„ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София,
образец на билет за участие в ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ ДЯЛ – 2008 г.,
на периодична дялова лотарийна игра за набиране на средства за
подпомагане децата на инвалидите и децата на загиналите служители от
системата на МВР;
ІV. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 844/10.05.2008 г. дава разрешение на
„ЕВРОБЕТ” ООД, за промени в броя и адресите на пунктовете в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за лото играта
„ЕВРОШАНС”;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

21

V. ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИ
СЪСТЕЗАНИЯ
• С решение № 845/10.05.2008 г. 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 № 924/28.05.2008 г. дава разрешение на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промени в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игрите
със залагания върху резултати от спортни състезания.

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО
НА ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ
МЕСЕЦ МАЙ 2008 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 795/10.05.2008 г. се прекратява действието на
разрешение № 1138/24.08.2007 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, ул. „Цар Петър” №
1, издадено на „КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, преди изтичане на
срока му.
• С решение № 849/16.05.2008 г. се прекратява действието на
разрешение № 395/11.03.2008 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, кв. „Капана”,
ул. „Евлоги Георгиев” № 3, издадено на „ДЖАМАЙКА” ООД, гр.
Пловдив, преди изтичане на срока му.
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И
ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ
МАЙ 2008 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 ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 803/10.05.2008 г. утвърждава на „ИМПЕРИАЛ
БГ” ООД, гр. Несебър, “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино” с адрес:
гр. Несебър, област Бургас, к.к. Слънчев бряг, хотел „Хризантема”;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 805/10.05.2008 г. утвърждава на „МОТ-70”
ЕООД, гр. Бургас, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград,
ул. „Струма” № 5;
• С решение № 806/10.05.2008 г. утвърждава на „НАВИ”
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. Пловдив, ул. „Райко Даскалов”
№ 8А;
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• С решение № 807/10.05.2008 г. утвърждава на „ЖОКЕР1999” ООД, гр. Сливен, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г.С.
Раковски” № 5;
• С решение № 809/10.05.2008 г. 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. Созопол, област Бургас, ул.
„Аполония” № 29;
• С решение № 810/10.05.2008 г. 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. Свети Влас, община Несебър,
област Бургас, ул. „Русалка” № 4;
• С решение № 814/10.05.2008 г. утвърждава на „ЕРА ЕЛИТ
3” ЕООД, гр. Севлиево, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден
рудник”, срещу бл. 415;
• С решение № 815/10.05.2008 г. утвърждава на „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стара планина”
№ 34;
• С решение № 819/10.05.2008 г. утвърждава на ЕТ
„ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Карлово, ул. „Александър Стамболийски” № 50;
• С решение № 820/10.05.2008 г. утвърждава на „АБ И МД”
ЕООД, гр. Първомай, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” със системи за формиране на специална премия
“ДЖАКПОТ” при взаимно свързани игрални автомати за игрална зала
с адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение” № 18;
• С решение № 822/10.05.2008 г. утвърждава на „СИ-ЕЛЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
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провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Айтос, ул. „Хаджи Димитър” № 22;
• С решение № 826/10.05.2008 г. утвърждава на „ПМС” ООД,
гр. Велико Търново, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” със системи за формиране на специална премия
“ДЖАКПОТ” при взаимно свързани игрални автомати за игрална зала
с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 8;
• С решение № 829/10.05.2008 г. утвърждава на „МИРАЖ 96”
ООД, гр. Димитровград, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул.
„Димитър Благоев” № 29;
• С решение № 830/10.05.2008 г. утвърждава на „КИРИШ”
ООД, гр. Свиленград, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, бул. „България” №
62;
• С решение № 832/10.05.2008 г. утвърждава на “ПОЛО 11”
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. „Цариградско
шосе”, хотелски комплекс „Плиска”;
• С решение № 833/10.05.2008 г. утвърждава на „ПОЛО 11”
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. „Скобелев” № 47;
• С решение № 834/10.05.2008 г. утвърждава на „ИВ – ГЕТ”
ООД, гр. Асеновград, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” със системи за формиране на специална премия
“ДЖАКПОТ” при взаимно свързани игрални автомати за игрална зала
с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, бул. „България” № 2;
• С решение № 835/10.05.2008 г. утвърждава на ЕТ „РОЯЛС –
КРАСИМИРА
МЕТОДИЕВА”,
гр.
София,
представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” - Автогара, имот № 1468, кв.
49;
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• С решение № 836/10.05.2008 г. утвърждава на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” със системи за формиране на специална премия
“ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. Красно село,
бул. „Гоце Делчев” № 3;
• С решение № 837/10.05.2008 г. утвърждава на „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: с. Лозен, район
„Панчерово”, Столична община, ул. „Бузлуджа” № 2;
• С решение № 840/10.05.2008 г. утвърждава на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти
август” № 4;
• С решение № 841/10.05.2008 г. утвърждава на “ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, кв. 202 А,
бул. „България” № 22А;
• С решение № 842/10.05.2008 г. утвърждава на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Отец
Паисий” № 34;
• С решение № 843/10.05.2008 г. утвърждава на „СИЙ
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. София, бул. „Янко
Сакъзов” № 76;
• С решение № 846/10.05.2008 г. утвърждава на
„АБЕСАНДЪР-87” ЕООД, гр. Ямбол, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Цар
Освободител” № 1;
• С решение № 847/10.05.2008 г. утвърждава на “МАКАО 2”
ООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
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автомати” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола
Вапцаров” № 115;
• С решение № 848/10.05.2008 г. утвърждава на ЕТ „РОЯЛС
– КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза” – централна гара, предгаров
площад, магазин № 3;
• С решение № 865/16.05.2008 г. утвърждава на ЕТ „ЦИГОВ
– ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ”, гр. София, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 113;
• С решение № 871/16.05.2008 г. 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” за игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Академик Иван Евстатиев Гешов” № 50;
• С решение № 872/16.05.2008 г. утвърждава на „МОНАРХ”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” със системи за формиране на специална премия
“ДЖАКПОТ” при взаимно свързани игрални автомати за игрална зала
с адрес: гр. София, район „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 1;
• С решение № 873/16.05.2008 г. утвърждава на ЕТ „ТОМИН-ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас, 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” за игрална зала с адрес: гр. Бургас,
комплекс „Славейков”, пред бл. 64;
• С решение № 876/16.05.2008 г. 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” за игрална зала с адрес: гр. Разград, ул.
„Бузлуджа” № 2;
• С решение № 877/16.05.2008 г. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, гр. Русе, представените “Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
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автомати” с включени условия и правила за формиране на специална
премия “ДЖАКПОТ” за игрална зала с адрес: гр. Бяла, обл. Русенска,
пл. „Екзарх Йосиф” № 1;
• С решение № 878/16.05.2008 г. утвърждава на ЕТ „СИГМА
– САШКА СТАНИМИРОВА”, гр. Монтана, представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия
и правила за формиране на специална премия “ДЖАКПОТ” при
взаимно свързани игрални автомати за игрална зала с адрес: гр.
Монтана, кино „Одеон”;
• С решение № 879/16.05.2008 г. утвърждава на ЕТ „РОСЕН
ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански, 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” при взаимно свързани игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. Сандански, ул. „Македония” №
1, хотел „Свети Никола”;
• С решение № 890/28.05.2008 г. утвърждава на „ТОРЪС”
ООД, гр.Варна, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Белослав, ж.к. „Младост” – част
от супермаркет на ПК „Заря”;
• С решение № 893/28.05.2008 г. утвърждава на „ВЕЛЕН”
ООД, гр. София, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Макгахан”, бл. 6969А;
• С решение № 894/28.05.2008 г. утвърждава на „ВЕЛЕН”
ООД, гр. София, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. Люлин 10, ул.
„Орион”, до бл. 147;
• С решение № 895/28.05.2008 г. утвърждава на „САКИ –
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА” ЕООД, гр. Сливен, представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия
и правила за формиране на специална премия “ДЖАКПОТ” при
взаимно свързани игрални автомати за игрална зала с адрес:
гр. Сливен, ул. „Цар Освободител” № 46;
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• С решение № 898/28.05.2008 г. утвърждава на ЕТ „ГЕОРГИ
КУКОВ” гр. Пловдив, представените “Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: с. Йоаким Груево, община
Стамболийски, област Пловдив;
• С решение № 899/28.05.2008 г. утвърждава на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” за игрална зала с адрес: гр. Перник, ул.
„Кракра” № 15;
• С решение № 901/28.05.2008 г. утвърждава на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” за игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александър” № 56;
• С решение № 906/28.05.2008 г. утвърждава на ЕТ „ПЕТЪР
АНДРОНОВ”, гр. Ловеч, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор
Кирков”, Младежки дом;
• С решение № 908/28.05.2008 г. утвърждава на
„ПИРИНСТИЛ”
ЕООД,
гр.
Ботевград,
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” за игрална
зала с адрес: гр. Етрополе, ул. „Георги Бенковски” № 2;
• С решение № 914/28.05.2008 г. утвърждава на „ПОЛО 11”
ЕООД, гр. София, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” за игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, ул.
„Георги Белов” № 26 – Търговски център;
• С решение № 915/28.05.2008 г. утвърждава на „ШАНС 07”
ЕООД, гр. Поморие, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” за игрална зала с адрес: гр. Несебър, общ. Несебър, обл.
Бургас, ул. „Струма” № 23;
• С решение № 916/28.05.2008 г. утвърждава на „ЛАЙТ ИН
ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

29

игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия “ДЖАКПОТ” за игрална зала с адрес: гр. Мадан, ул.
„Обединение” № 18;
• С решение № 917/28.05.2008 г. утвърждава на ”ЛАЙТ ИН
ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия “ДЖАКПОТ” за игрална зала с адрес: гр. Раковски,
кв. „Секирово”, ул. „Център” № 2;
• С решение № 918/28.05.2008 г. утвърждава на ЕТ „Г.А.К. –
ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране
на специална премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: с.
Калояново, обл. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 10;
• С решение № 919/28.05.2008 г. утвърждава на ЕТ „Г.А.К. –
ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране
на специална премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Девин,
област Смолян, ул. „Освобождение” № 37;
• С решение № 922/28.05.2008 г. утвърждава на „КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, 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. Симеоновград, ул.
„Търговска” № 6;
• С решение № 925/15.05.2008 г. утвърждава на „ЕЙНДЖЕЛ”
ЕООД, гр. Дулово, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за спечелване на
допълнителна предметна награда – лек автомобил в игрална зала с
адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 62;
• С решение № 926/28.05.2008 г. утвърждава на “БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. София,
район Лозенец, бул. „Арсеналски” № 15;
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• С решение № 927/28.05.2008 г. утвърждава на
“ПРОФОНДО
2000”
ЕООД,
гр.
София,
представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и на „Задължителни
правила за организация на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за игрална зала с
адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 39;
СПИСЪК-ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ ТИПОВЕ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И ДРУГИ
ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И УТВЪРДЕНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА
КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА НА ЗАСЕДАНИE ОТ 10 МАЙ 2008 Г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред

Удостоверение Наименование
№/
дата на
издаване

1.

ИА 1346
31.03.08

2.

ИА 1347
31.03.08

3.

ИА 1348
31.03.08

4.

ИА 1349
31.03.08

5.

ИА 1350
31.03.08

6.

ИА 1351
31.03.08

7.

ИА 1352
31.03.08

МАИ 02

Тип /
версия
VS,
вер. Rock
Climber

Вид

видеорийл

Производител/ Рециклирал/
вносител/номер на номер на
разрешение
разрешение

ООО „Сатурниус”,
внос. “Феър Плей
България” ЕООД,
№ 1241/21.09.07г.
EMPEROR’S
EGT-VS3 видеорийл
“Евро Геймс
PALACE
(Flash)
Технолоджи” ООД,
№ 721/08.09.05г.
MULTI
FV680CF/ Видеорийл- 5 игри: AGI, внос. “Бонако”
GAMINATOR 17 FV623 CF 1.Banana Splash
ООД, №104/24.02.06г.
2.Illusionist
3.Royal Treasure
4.Unicorn Magic
5. American Poker II
FOREL
Multi Jet I мултигейм -5 игри: “Наба Електроник”
1. Deep Life
ООД, № 1057/31.08.06
2. Troll’s Gold
3. Lucky Roger
4. Pirate Poker
5. Russian Poker
JOPPY
Draem
мултигейм -3 игри: “Джи Пи Ел” ЕООД,
Games
1. American Poker № 621/17.05.06г.
Multigame
Elite
2. Cinemania
3. Hot Race
JOPPY
Draem
мултигейм -3 игри: “Джи Пи Ел” ЕООД,
Games
1. Captain Parrot
№ 621/17.05.06г.
Multigame, 2. Chicago-Chicago
вер. SM
3. Spin & Win
BISTON
8-местна
Biston Gaming
ООО
ARK8,
Machines,
„Сатурниус”
вер. 0.1.1 електронна

Заявител

“Феър Плей
България”
ЕООД
“Евро Геймс
Технолоджи
” ООД
“Бонако”
ООД

“Наба
Електроник”
ООД

"Джи Пи
Ел" ЕООД

"Джи Пи
Ел" ЕООД
“Плежър
кампъни”
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американска
рулетка
8.

ИА 1353
31.03.08

AUTOMATIC
ELECTRONIC
ROULETTE

Alfastreet 8-местна
електронна
R8TS

Crystal
Forest

американска
рулетка

9.

ИА 1354
01.04.08

WMS

видеорийл

10.

ИА 1355
01.04.08

WILD OUTLAW Ambassdor видеорийл
SL

внос. “Феър Плей
България” ЕООД,
№ 1241/21.09.07г.
Alfastreet Gaming
Industries ,
Počkaj Pohištvo d.o.o
внос. “Плежър
кампъни” АД,
№ 1246/02.11.06г.
WMS Gaming Inc.,
внос. “Баргейм” АД
Ainsworth Game
Technology Ltd., внос.
„Фортекс” ООД,
№ 1252 / 24.09.07г.

АД
“Плежър
кампъни”
АД

“Баргейм”
АД, чл.18,
ал.2 ЗХ
„Фортекс”
ООД

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

Удостоверение
№

11.

ДП 038

12.

ДП 039

13.

ДП 040

14.

ДП 041

Тип/ Версия
“Light Sighboard “Jackpot”,
Тип ЛУЧ-1 , вер. 2.0.2.17
(3 нива джакпот)
Blitz , Тип BSG JP-02 S
(4 нива Progressive Jackpot)
Redfowl , Тип JRF 0709
(3 нива – 2 нива мистери и 1
ниво прогресивен джакпот)
Blitz , Тип BSG JP-03 D
(3 нива мистери джакпот)

Производител / вносител
номер на разрешение

Заявител

ООО ПКФ „Шпиль”, внос. “Феър
Плей България” ЕООД,
№ 1241/21.09.07г.
“Блиц - Сервиз” ЕООД
№ 1005/08.08.2006
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Проект за текст на постановлението, уреждащо материята за изискванията
за упражняване и приемане на участия в игри от разстояние и съответните
начини, за нотифициране на Службите на Европейската комисия, по
смисъла на чл. 8 от директива 98/34/ЕО.

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ
Правилник, определящ изискванията и начините за упражняването и за
приемането на игра от разстояние
УКАЗАТЕЛ НА СЪДЪРЖАНИЯТА
Дял I
Сфера на разпоредбата
Член 1
Относно
1. Настоящото постановление, прилагайки в действие член 40, ал. 6-б от постановление-закон
бр. 159 от 1 октомври 2007 г., променен с изменения, внесени от закон от 29 ноември 2007 г.,
бр. 222, урежда:
а) начините за приемане от разстояние на публичните игри;
б) минималните изисквания, които е необходимо да са налице:
- в лицето на субектите концесионери за упражняването на приемането от разстояние на
публичните игри, с изключение на игрите, поверени на един единствен субект в режим
на концесия;
- в лицето на субектите, упълномощени за приемането на игрите от разстояние, поверени
на един единствен субект в режим на концесия ;
в) начините за участие на консуматорите в играта от разстояние.

Член 2
Определение за игра от разстояние
1. Под игра от разстояние се разбира начинът на приемане на публичните игри с
участие от разстояние, извършен чрез интернет, дигитална телевизия – земна и сателитна –
както и чрез стационарните и мобилните телефони, също така и чрез други канали, вече
съществуващи или бъдещи, които Независимото управление на Държавния монопол може да
индивидуализира с едно или повече свои постановления, определяйки начините и границите на
използване на гореспоменатите канали.

Член 3
Списък на определенията
1. За целите на настоящото постановление се разбират като:
а) AAMS - Независимо управление на Държавния монопол;
б) лични данни, съвкупност от данни, събрани от титуляра на системата в момента на
подписването на договора за откриване на сметка на игра и прехвърлени от същия на AAMS,
които идентифицират консуматора и се състоят от:
a. ЕГН - задължителен за италианските граждани и чуждестранните граждани, които
извършват дейност в Италия;
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данни от валиден документ за самоличност;
фамилно име и име, място и дата на раждане;
адрес, община, област и нация по местоживеенето понастоящем;
псевдоним, който ще се използва по време на фазите на играта;

в) дейност по търгуването - дейността по търгуването на ваучери, както и на разпространение
на договорната схема за сметка на игра и на предаване на титуляра на система на договора за
сметка на игра, подписан от играча;
г) бонус - съвкупност от различни услуги за игра, предложени безплатно на играча;
д) канали за приемане на участията в игрите - интернет, дигитална телевизия (земна и
сателитна), стационарни и мобилни телефони, както и други съществуващи или бъдещи
канали, които Независимото управление на Държавния монопол може да определи с едно или
повече свои постановления, като уреди начините и границите за използването им.
е) идентификационен код - кодът, който идентифицира еднозначно сметката на игра;
ж) личен код – резервиран за титуляра на сметката на играта код, който заедно с
идентификационния код позволява идентифицирането на играча
з) еднозначен код - код, даден от централизираната система за правото на участие, предвиден
от специфичния правилник на играта в момента на потвърждаването, което идентифицира
участието в играта;
и) упълномощен концесионер - субектът титуляр на концесията, подписана с ААМS по
смисъла на член 38, ал. 2 и 4 от законодателно постановление бр. 223 от 4 юли 2006 г.,
превърнато в закон бр. 248 от 4 август 2006 г., както и............;
й) сметка на игра - сметка, по която се регистрират всички операции на играта: участия,
печалби и връщане на участия, ваучери, бонуси и изтегляния...........;
к) договор за сметка на игра - договорът между един играч и титуляра на система, на чието
подписване е подчинено участието от разстояние в публичните игри и чрез който страните се
договарят да регистрират в сметката на игра на името на играча операциите, отнасящи се до
играта с участие от разстояние;
л) кредит на играта - наличното по една сметка на игра салдо;
м) идентификация на играча - декларирането на идентификационния код и на личния код
чрез изписване от страна на играча, от което зависи достъпа му до сметката на игра;
н) технически мерки за географско локализиране: електронни системи за откриване, които
чрез сравняване на IP адреса на субекта, искащ достъп, с архивираните в банки с данни и
непрекъснато осъвременявани IP адреси, позволяват определянето на географския произход на
опитите за достъп в определен сайт на интернет;
о) резервация на участието - приемане на играта от страна на упълномощения концесионер,
без предварително получаване на потвърждението и на еднозначния код от системата на
концесионера;
п) Търговски пункт - пунктът за публичната дейност, в който се извършва търговската
дейност;
р) физически пункт на продажба - отделната публична дейност, оборудвна за приемането на
една или повече публични игри, свързана чрез специални терминали за игра и чрез
телематична мрежа със системата на един или повече концесионери;
с) доклад за сметката на игра - движението и салдото на сметката на играта, както и
регистриранията, касаещи както потвърдените участия и съответните суми, така и
удостоверените изходи от участията и съответните суми;
т) ваучер за зареждане - стойността на различните услуги на играта, закупена от играча;
у) изтегляне - теглене на суми от кредита на играта по сметката на игра;
ф) услуга за презареждане - услуга, която дава право на презареждане на консуматора, което
не е поименно и може да се акредитира по сметката на игра чрез телематично или телефонно
свързване с електронната система или с телефонния център за услуги на титуляра на система;
х) схема на договор - типов договор, предложен за одобряване от AAMS и приет от
упълномощения субект, с цел да се урегулират еднообразно договорните отношения;
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ц) трети сайтове - интернет сайтове управлявани от субекти, които не са концесионери или
титуляри на система и чиито услуги концесионерите или титулярите на система използват
поради необходимост от реклама, прокарване и поддръжка на собствените марки и продукти и
които предвиждат възможността консуматора да бъде свързан с електронната среда на
концесионера или на титуляра на система за извършване на операциите по играта и за
управлението на сметките на игра;
ч) титуляр на договора за сметка на игра / титуляр на сметка на игра - играчът, на чието
име е договора за сметка на игра и сметката на игра;
ш) титуляр на система - отделният упълномощен концесионер, който разполага със система
от сметки на игри.
щ) публични игри
ъ) упълномощени субекти
ь) игра от разстояние
ю) концесии за упражняване на играта от разстояние, поверени на един единствен субект
я) физически мрежи за продажба
аа) право за активиране на мрежите на спортна игра от разстояние
бб) право за активиране на мрежите на конна игра от разстояние
вв) концесии за упражняване на играта от разстояние, поверени на повече субекти
гг) споразумение за концесия

Член 4
Концесии за упражняване на играта от разстояние, поверени на един единствен
субект
1. Под концесии за упражняване на играта от разстояние, поверени на един динствен
субект се разбират следните концесии за упражняване от разстояние на единични игри, които
поради изисквания за развитие на технически и организационни системи за производство и
търгуване с участие от разстояние са поверени на един единствен субект заедно със
съответните концесии за приемане на същите игри чрез физически мрежи за продажба:
a) концесия за поверяване на упражняването на играта лото;
б) концесия за поверяване на управлението и на развитието на числовите игри на националния
тотализатор;
в) концесия за поверяване на упражняването на моменталните лотарии от разстояние;
г) всяка друга концесия, която в бъдеще AAMS ще повери на отделни концесионери
съобразно общностните принципи и при спазване на процедурите за обществена явност.

Член 6
Концесии за упражняване на играта от разстояние, поверени на повече субекти
1. Под концесии за упражняване на играта от разстояние, поверени на повече субекти се
разбират:
а) концесиите за упражняване от разстояние, имащи за обект игрите по член 38, ал. 2 от
постановление-закон бр. 223 от 4 юли 2006 г., променено с изменения, внесени от закон бр. 248
от 4 август 2006 г. и по-точно:
- залагания с фиксиран залог;
- залагания на тотализатор;
- прогнозиращи спортни състезания;
- прототип или евентуална негова заместваща игра;
- национален конен спорт ;
- игри за сръчност от разстояние;
- всяка друга публична игра на основата на събития, различни от конните състезания, която
AAMS ще реши, по всяко време, да комерсиализира чрез мрежата от магазини за спортни
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игри и/или мрежата от пунктове за спорни игри и/или мрежата за спортни игри от
разстояние;
б) концесиите за упражняване от разстояние, имащи за обект игрите по член 38, алинея 4 от
постановление-закон бр. 223 от 4 юли 2006 г., променено с изменения от закон бр. 248 от 4
август 2006 г. и по-точно:
- конни залагания на тотализатор;
- конни залагания с фиксиран залог;
- залагания на тотализатор;
- прогностични спортни състезания;
- тотип или евентуална негова заместваща игра;
- национален конен спорт;
- игри за сръчност от разстояние;
- която и да е друга публична игра на конна основа, която AAMS ще реши, по всяко
време, да комерсиализира чрез мрежата от магазини за конна игра и/или мрежата от
пунктове за конна игра и/или мрежата за конна игра от разстояние;
в) концесиите, на които е поверена играта Бинго;
г) концесиите за упражняване на залагания за спортни събития, различни от състезанията с
коне, и за неспортни събития по смисъла на постановление на Министъра на икономиката и на
финансите от 1 март 2006 г., бр. 111;
д) концесиите за упражняване на залагания за тотализатор и с фиксиран залог за конните
състезания по смисъла на постановление на Президента на Републиката от 8 април 1998 г., бр.
169.

Член 9
Граници на упражняване
1. От датата 1 януари 2008 г. всеки от субектите концесионери или упълномощени за
упражняването на играта от разстояние, по смисъла на настоящото постановление, ще може да
упражнява дейността по приемането, при спазване на границите, произтичащи от отделните
концесионерни актове и пълномощни и от важащите законови разпоредби и правилници,
отнасящи се до отделните игри, обект на споменатите актове.
2. Субектите, упълномощени за приемането на игрите от разстояние, обект на концесии за
упражняване на играта от разстояние, поверени на един единствен субект, за
упражняването на цитираната дейност получават горница, равна най-малко на горницата,
определена от действащите законови разпоредби и правилниците, които дисциплинират
отделните игри, получена от физическите пунктове за продажба.
3. Остава в сила възможността субектите титуляри на концесии за упражняване на играта от
разстояние, поверени на един единствен субект да договарят с упълномощените субекти подобри горници. Всяко допълнително възнаграждение, договорено между концесионера и
упълномощените субекти остава напълно и единствено за сметка на първия и се признава на
всички упълномощени субекти без разлика.
4. Концесионерите и упълномощените субекти съобщават на AAMS адреса на сайтовете,
чрез които упражняват приемането от разстояние на публичните игри, в противен случай
наказанието е отнемане на концесията или на пълномощното.
5. Концесионерите и упълномощените субекти упражняват приемането на играта от
разстояние единствено чрез съобщените на AAMS сайтове. Сайтовете, чиито адреси не са
съобщени на AAMS се считат за неупълномощени.

Дял II
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Изисквания към субектите, на които са поверени концесии и пълномощни за
упражняване на играта от разстояние
Глава I
Изисквания за поверяване в режим на концесия на приемането от разстояние на
игрите, обект на концесии поверени на повече субекти
Член 10
Субекти, допуснати до искане за поверяване на концесия за приемане от
разстояние на игрите, обект на концесии поверени на повече субекти.
1. От датата на влизане в сила на настоящото постановление, след изтичане на срока по
следващ член 14, по начините и условията посочени в него, се допускат до представянето на
молба за получаване на правото за активиране на мрежа за спортна игра от разстояние и/или
правото за активиране на мрежа за конна игра от разстояние индивидуалните предприятия,
дружествата от лица, дружествата от капитали, консорциумните дружества, консорциумите и
временните групи от предприятия, със законно седалище в една от държавите от Европейския
съюз.
2. В момента на представяне на молбата субектите по алинея 1 от настоящия член се
задължават, в случай на приемане на тяхната молба от страна на AAMS, преди подписването
на споразумението за концесия, да се учредят или да се преобразуват по начините и условията
определени в следващ чл.............. в дружество от капитали, незадължително италианско, в
противен случай наказанието е изключване от даването на концесия и изключване от страна на
AAMS на гаранцията по следващ член........
3. Не се допуска представянето на молба по смисъла на ал. 1 от настоящия член от страна на
субекти, които:
а) представят исканата молба както отделно, така и като участници в консорциумно
дружество, в консорциум или във временна група от предприятия;
б) участват, дори и непряко, в повече консорциумни дружества, консорциуми или
временни групи от предприятия; които са представили същата молба;
в) имат същия законен представител;
г) са налице ситуации за контрол и/или връзка, по смисъла на член 2359 от Гражданския
кодекс, с други субекти, които отделно са представили същата молба, или пък за които е
доказано, че съответните молби се отнасят до един единствен център за вземане на
решения.

Член 11
Изисквания за субектите, които подават молба за поверяване в концесия на
приемането от разстояние на игрите обект на концесии поверени на повече
субекти
1. Молба по смисъла на чл. 10 могат да представят:
а) операторите на игра;
б) субектите, които, макар да не са оператори на игра, докажат чрез подходящата
документация, че отговарят на изискванията за икономическо-финансови и техническоорганизационни възможности, необходими за поверяването на концесионните дейности.
По отношение на тези субекти AAMS провежда нарочни и специфични проверки с цел
потвърждаването, че представените от отделните молители възможности са еднакви с
изискванията към операторите на игра и взема съответните решения, упражнявайки
изцяло правото си на решение.
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2. Операторът на игра е субект, който упражнява в Италия или в друга страна поне една
типология на игра, подобна на тези, които съставляват асортимента на управляваните от
AAMS игри, на базата на пълномощно издадено тогава, когато е предвидено от компетентните
държавни власти на държавата, в която се намира законното или оперативното седалище на
оператора на игра.
3. В момента на представяне на молбата по смисъла на чл. 11, заинтересуваните оператори на
игри трябва да докажат по начините и при условията по смисъла на чл........., че е налице
изискването за икономическо-финансова възможност, показвайки, че в последните две
затворени счетоводства са постигнали общо специфично фактурирано отнасящо се до
дейността им на оператори на игра за поне 1.500.000,00 (един милион и сто и петдесет хиляди)
евро.
Посоченото по-горе фактурирано, разбирано като получено от оператора
възнаграждение за услугите, свързани с дейността по упражняването на играта, макар и да се
касае за игри, които понастоящем не са подобни на съставляващите асортимента на AAMS,
трябва да бъде доказано чрез съответната документация.
В случай, че кандидатът е субект учреден преди по-малко от три години или в случай,
че временни групи от предприятия, в които едно от съставляващите групата се е учредило
преди по-малко от три години, финансовата и икономическа възможност може да бъде
доказана чрез издаването на подходящи банкови декларации, издадени от поне два банкови
института или упълномощени посредници по смисъла на закон от 1 септември 1993 г., бр. 385
(Единствен текст на законите в банковата и кредитната сфера).
4. В случай, че изискванията по смисъла на алинеи 2 и 3 от настоящия член са притежавани
чрез дружества пряко контролиращи или контролирани, в Италия или в друга държава или в
каквато и да било друга форма, разрешена от действащите закони, това условие трябва да бъде
точно декларирано в молбата по смисъла на чл. 11. За тази цел заинтересованият трябва да
приложи към молбата за участие следните документи:
а) съответна декларация, подписана от законния представител, която показва
притежаването на изискванията, необходими за изпълнението на задълженията и на
дейностите обект на концесията, със специфичното посочване на самите изисквания и на
помощното предприятие
б) съответна декларация, подписана от законния представител на помощното предприятие,
с която последното издава, по смисъла и при обстоятелствата на разпоредбите на
постановление на Президента на Републиката от 28 декември 2000 г., бр. 445 декларации
по смисъла на следващи членове........
в) съответна декларация, подписана от законния представител на помощното предприятие,
с която последното се задължава изрично и безусловно към кандидата и към AAMS да
предостави на разположение за цялото времетраене на споразумението необходимите
ресурси, които самият кандидат не притежава;
г) съответна декларация, подписана от законния представител на помощното предприятие,
с която се удостоверява, в предвидените от постановление на Президента на Републиката
от 28 декември 2000 г., бр. 445 форми, юридическата връзка, съществуваща между
кандидата и помощното предприятие.
5. Изискването, отнасящо се до икономическо-финансовите възможности, може да бъде
притежавано и чрез дружества, пряко контролиращи или контролирани, в Италия или в друга
държава. В случай на дружества от консорциуми или консорциуми или учредяващо се
дружество, това изискване може да бъде притежавано, също така и чрез натрупване, от едно
или повече от участващите предприятия.
6. В случай на дружество от консорциуми или консорциум или временна група от
предприятия, изискванията могат да бъдат внесени чрез натрупване от съставящите
предприятия, при условие че:
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a) изискването за икономическо-финансови възможности е внесено в размер на поне 50%
(петдесет процента) от едно единствено предприятие и чрез натрупване от съставящите
предприятия до пълния размер от 100% (сто процента);
б) изискването, отнасящо се до квалификацията на оператор на игра да бъде внесено, дори и
поотделно, от поне едно от съставящите предприятия.

Член 12
Изисквания за представителите и управителите на субектите, искащи
поверяването в концесия на приемането от разстояние на игрите, обект на
концесии, поверени на повече субекти
1. Допуска се представянето на молба по смисъла на чл. 11 от настоящото постановление от
страна на субекти, чиито представители и управители:
а) не са претърпели обявяване на декларативни съдебни мерки за фалит, за принудително
ликвидиране, за съгласувани предпазни мерки, нито пък за тях има към този момент висящи
процедури за деклариране на едно от тези състояния;
б) не са подложени на висящи процедури за прилагането на една от предпазните мерки по
смисъла на чл. 3 от закон от 27 декември 1956 г., бр. 1423 или на едно от съставляващите
пречка дела, предвидени от чл. 10 на закон от 31 март 1965 г., бр. 575;
в) не са претърпели произнасянето на окончателна присъда или издаване на неотменяемо
наказателно постановление за присъда, или пък сентенция за прилагане на наказанието по
искане, по смисъла на член 444 от Гражданския процесуален кодекс, за тежки престъпления в
ущърб на държавата или на Общността, които се отразяват на професионалния морал;
г) не са получавали сентенция за окончателна присъда за едно или повече престъпления за
участие в криминални организации, корупция, измама, рециклиране, определени от
общностните актове, цитирани в чл. 45, параграф 1, директиви ЕО 2004/18;
д) не са нарушили забраната за доверено записване, наложена от чл.17 на закон от 19 март
1990 г., бр. 55;
е) не са претърпели прилагане на забранителната санкция по член 9 , алинея 2, буква в) на
законодателно постановление от 8 юни 2001 г., бр. 231 или друга санкция, която води до
забраната за договаряне с обществената администрация.

Член 13
Временна гаранция, искана от субектите, които представят молба за
поверяване под формата на концесия на приемането от разстояние на игрите,
обект на концесии поверени на повече субекти
1. Временната гаранция има за цел покриването на задълженията, поети с представянето на
молбата по чл. 11 от настоящото постановление до евентуалното подписване на
споразумението за концесия.
2. Молителят е длъжен да приложи към своята молба съответната документация, с която се
доказва предоставянето на временна гаранция в наличност или в държавни ценни книжа или
чрез банково посредничество на една или повече банки или кредитни институти под формата
на независима гаранция по отношение на основното задължение, с отпадане на всяко
изключение при първо поискване и с изричното отричане от облагодетелстване от превантивно
взимане на кредита на основния длъжник.
3. Стойността на временната гаранция трябва да бъде равна на 25% от сумата на окончателната
гаранция по следващ чл.......
4. Временната гаранция трябва да има ефективност и валидност за период от 180 дни от
представянето на молбата по чл. 11 от настоящото постановление.
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5. Временната гаранция е освободена 15 дни след съобщаването на заинтересования за
приетата мярка, в случай на отхвърляне на подадената молба от страна на AAMS.

Член 14
Молба за получаване на правото за активиране на мрежата за спортна игра от
разстояние и / или правото за активиране на мрежата за конна игра от
разстояние
До тридесет дни от влизането в сила на настоящото постановление AAMS със свое
постановление приема модела за молба за получаване на правото за активиране на мрежата
за спортна игра от разстояние и/или правото за активиране на мрежата за конна игра от
разстояние.

Член 15
Изисквания към субектите, на които са поверени концесии
1. Може да бъде дадено доверие, под формата на концесия за приемането на игрите от
разстояние, обект на концесии поверени на повече субекти, на тези, които:
а) не се намират в състояние на фалит, на принудително ликвидиране, на превантивно
съгласуване и за тях няма в момента висящи процедури за декларирането на едно от тези
състояния;
б) не са извършили окончателно доказани нарушения на задължения по отношение на
плащания на данъци и такси според италианското законодателство или законодателството
на държавата, в която се намират;
в) не са извършили окончателно доказани сериозни нарушения на нормативните мерки в
сферата на вноските за общественото осигуряване и подпомагане според италианското
законодателство или законодателството на държавата, в която се намират;
г) през годината, предхождаща представянето на молбата не са правили фалшиви
декларации по отношение на определените изисквания и условия за участие в състезателни
процедури, които са видни от данните на Наблюдателя за обществените договори отнасящи
се до извършването на работа, услуги и доставки към Властите за надзор върху
обществените договори за извършване на работа, услуги и доставки;
д) не са претърпели прилагане на забранителната санкция по смисъла на чл. 9, ал. 2, буква
в) на законодателно постановление от 8 юни 2001 г., бр. 231 или друга санкция, внасяща
забрана за договаряне с обществената администрация;
е) не са в неизправност с нормативите според италианското законодателство или
законодателството на държавата, в която се намират, които регулират правото на труд на
инвалидите;
ж) не са извършили доказани сериозни нарушения на нормите за безопасност и на
задълженията, произтичащи от работните отношения, което се вижда от данните на
Наблюдателя за обществените договори отнасящи се до извършването на работа, услуги и
доставки към Властите за надзор върху обществените договори за извършване на работа,
услуги и доставки.
2. Освен това тези, на които е поверено в режим на концесия приемането от разстояние на
игрите, обект на концесии, поверени на повече субекти:
а) са учредени под юридическата форма на дружества от капитали със седалище в рамките
на Европейския съюз;
б) са разположили технологическите си инфраструктури и хардуер, обект на
споразумението за концесия, в рамките на териториалното пространство на Европейския
съюз, със задължението за постоянна връзка на споменатите структури, чрез специално
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предназначена за това и сигурна мрежа, с централната електронна система на AAMS,
управлявана от „Соджей” АД;
в) използват подходящи електронни и технически инструменти, в подкрепа на
предоставените в защита на играчите гаранции, а именно определянето на подходящи и
сигурни мерки за контрол;
г) в момента на подписването на споразумението за концесия представят подходяща
документация, доказващата даването на окончателна гаранция равна на сумата от
100.000,00 (сто хиляди) евро. Тази гаранция трябва да бъде предоставена под формата на
поръчителство, в наличност или в държавни ценни книжа, или пък чрез банково или
застрахователно поръчителство; посочената гаранция трябва да бъде неотменима, трябва да
предвижда оперативност при първо поискване, с отпадане на всяко изключение с
изричното отричане от облагодетелстване от превентивно взимане на кредита на основния
длъжник и с изричното отричане от изключението по смисъла но чл. 1957, ал. 2 от
Гражданския кодекс. Гаранцията трябва да има ефикасност и валидност до 120 дни след
изтичането на споразумението за концесия;
д) се задължават в момента подписването на споразумението за концесия да внесат в полза
на AAMS определена сума за разходи, свързани с управлението на електронните
инфраструктури, необходими за упражняването на институционалните й функции. Тази
сума, определена на 300.000,00 (триста хиляди) евро, за субектите, които към датата на
влизане в сила на настоящото постановление вече са в качеството на концесионери, се
намалява пропорционално всяко шестмесечие, според приложената към настоящото
постановление таблица А, като за отправна точка се взима датата на изтичане на
концесиите, както е определена в чл. 8 от настоящото постановление;
е) в случай че цените за управление на електронните структури, необходими за
изпълнението на институционните й функции се увеличат с повече от 10% годишно в
сравнение с настоящите стойности, AAMS изменя пропорционално, със собствени актове,
стойностите по таблица А, приложена към настоящото постановление.
ж) От датата 30 юни 2016 г. AAMS определя със собствени актове размера на дължимата
от концесионерите годишна вноска за разходите по управлението на електронните
инфраструктури, необходими за упражняването на институционните функции.

Глава II
Изисквания за получаването на пълномощно за приемане от разстояние на
обществени игри, обект на концесии за упражняване на играта от разстояние,
поверени на един единствен субект
Член 16
Субекти, допуснати до представянето на молба за получаване на
пълномощно за приемане от разстояние на обществените игри, обект на
концесии за упражняване на игра от разстояние, поверени на един единствен
субект
1.
От датата на влизане в сила на настоящото постановление се допускат до представянето в
AAMS на молба за получаване на пълномощно за приемане от разстояние на обществени игри,
обект на концесии за упражняване на игра от разстояние, поверени на един единствен
субект тези, които преди това са поискали и получили правото за активиране на мрежа за
спортна игра от разстояние и/или правото за активиране на мрежа за конна игра от
разстояние, подписвайки съответните актове за концесия .
2.
В момента на представянето на молбата за пълномощно, молителят, в предвидените от
чл. 47 на постановление на Президента на Републиката от 28 декември 2000 г., бр. 445:
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а)
декларира, че е титуляр на правото за активиране на мрежа за спортна игра от
разстояние и/или правото за активиране на мрежа за конна игра от разстояние,
посочвайки номера и датата на подписване на концесията или на концесиите, чиито титуляр е;
б) задължава се да подпише с титулярите на концесии за приемане от разстояние на
игрите, обект на концесии поверени на един единствен субект, договор за приемане от
разстояние по следващ член 22 от настоящото постановление;
в) за целите на упражняването на приемането от разстояние на игрите, обект на отделните
концесии се задължава да свърже своята система със системата на концесионера и да съобщи
на AAMS личните данни на всички субекти, с които е подписал договора за активиране на
сметка на игра, също така и за целите на плащането на печалбите в съобразно с
предвижданията на отделните правилници на игрите.
3. След като провери наличието на изискванията по предходни алинеи 1 и 2 от настоящия
член, AAMS издава упълномощаващия документ в полза на молителя .
4. Упълномощаващият документ е идентифициран чрез еднозначен код.
5. Към AAMS е образуван регистър на упълномощените субекти, в който са посочени
идентификационните елементи на отделните упълномощени субекти и данните за
упълномощителните актове, издадени на същите, с указание за съответните дати на издаване и
на изтичане и за отделните договори за приемане от разстояние, подписани от
упълномощения субект със съответните концесионери.

Член 17
Молба за получаване на правото за активиране на мрежа за спортна игра от
разстояние и/или правото за активиране на мрежа за конна игра от разстояние
До тридесет дни от датата на влизане в сила на настоящото постановление, AAMS със свое
собствено постановление одобрява модела за молба за получаване на пълномощно за приемане
от разстояние на публичните игри обект на концесии за упражняване на играта от
разстояние, поверени на един единствен субект.

Член 18
Абонамент за концесия
Абонаментът за концесия е определен в актовете за споразумение за концесия, в сила и
бъдещи, одобрени от AAMS и подписани от концесионерите.

Раздел III
Начини за приемане на играта от разстояние
Член 19
Договор за приемане от разстояние от субектите, снабдени с упълномощаващ
документ
1. За извършване на приемането от разстояние на игрите, обект на концесии за упражняване
на играта от разстояние, поверени на един единствен субект, упълномощените за
дистрибуция субекти по предходни членове ................. се задължават да подпишат с
титулярите на концесии по отделните упълномощаващи документи, нарочни договори за
приемане от разстояние, съобразени с типовите договори, чиито текстове са предложени от
отделните концесионери, одобрени от AAMS и в съобразност с правилниците на отделните
игри.
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2. Договорите по алинея 1 от настоящия член, в рамките на концесиите, които са техен обект,
са единствени за всеки упълномощен субект и са еднозначно номерирани от концесионера в
сферата на концесионните отношения.
3. Договорът за приемане от разстояние:
а. предвижда възнаграждение в полза на упълномощения субект, равно най-малко на
установената от важащите законови разпоредби и правилници, регулиращи отделните игри
горница, получено от физическите пунктове за продажба. Остава в сила възможността за
субектите титуляри на концесии за упражняване на играта от разстояние, поверени на
един единствен субект да съгласуват с упълномощените субекти по-добри възнаграждения.
Всяко допълнително възнаграждение, договорено между концесионера и упълномощените
субекти остава напълно и изключително за сметка на първия и се признава на всички
упълномощени субекти без разлика;
б. не може да има ефикасност и продължителност по-големи от срока на изтичане на
концесията или на упълномощаващия документ, към който се отнася;
в. определя начините за приемане от разстояние на игрите, обект на концесията към която се
отнася от страна на упълномощения субект, в съобразност с установените в настоящото
постановление разпоредби;
г. определя начините и рамките на изплащането на печалбите произтичащи от приемането от
разстояние на игрите, обект на концесията, за която се отнася;
д. предвижда задължението на упълномощения субект да съобщи на AAMS данните относно
сметките на игра, активирани по собствената система;
е. предвижда възможността за прекъсване на правото за приемане от разстояние на игрите,
обект на концесията за която се отнася, при наличието на разумни причини, по инициатива на
концесионера, с предварителното и необходимо упълномощаване от страна на AAMS, както и
по искане на самата AAMS или на съдебните власти;
ж. предвижда издаването в полза на концесионера на банково или застрахователно
поръчителство като гаранция за коректно и цялостно изпълнение на задълженията, поети от
упълномощения субект чрез подписването на договора за приемане от разстояние. Сумата
на цитираната гаранция, предварително съгласувана с AAMS от концесионера, за първата
година е установена във фиксиран и еднакъв за всички упълномощени субекти размер. За
следващите години, според един критерий, уговорен между концесионера и AAMS, тя се
оформя годишно в пропорционален размер към обема на извършеното в предходната година
приемане от упълномощения субект, към нетния размер на получените от същия
възнаграждения.
4. Моделът на договора за приемане от разстояние е публикуван в интернет сайта на AAMS
и в интернет сайта на концесионера.
5. Отделните концесионери съобщават на AAMS, по начините определени от нея и до
тридесет дни от влизането в сила на настоящото постановление, данните относно договорите
за приемане от дистанция, подписани по смисъла на настоящия член, както и данните
относно приемането от разстояние, извършвано от отделните упълномощени субекти.

Член 20
Регистриране на консуматора и подписване на договора за сметка на игра
1. Упражняването на приемане от разстояние на която и да било публична игра е подчинено на
подписването на договор за сметка на игра между консуматора и титуляра на система.
2. Схемата на договор за сметка на игра, която трябва да бъде предадена на AAMS за
одобрение от титуляра на система, преди да бъде публично разпространена, трябва да:
а) посочва субекта, с който консуматора подписва договора за игра;
б)
посочва срока на договора, който не може да надвишава срока на изтичане на
концесията на титуляра на системата;
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в) съдържа справката за третиране на личните данни, както и начините за спазване на
задълженията предвидени от законодателно постановление от 30 юни 2003 г., бр. 196 с
особено внимание по отношение на принципа за необходимост и на мерките за сигурност,
които трябва да бъдат взети при третирането на личните и идентификационни данни;
г)
предвижда правото на прекъсване на извършването на участието в игрите по
инициатива на титуляра на системата, както и по искане на AAMS или на съдебната власт.
д) предвижда прилагането на разпоредбите в сферата на сключването на договори от
разстояние, по смисъла на членове от 50 до 67 на законодателно постановление от 6
септември 2005 г., бр. 206;
3. До тридесет дни от датата на влизане в сила на настоящото постановление AAMS определя
с една или повече разпоредби начина за сключване на договор за игра по телематичен път.
4. В момента на подписване на договора титулярът на системата определя
идентификационен код на договора за сметка на игра и го предава на консуматора заедно с
личния код.
5. Титулярът на система е длъжен да приеме данните на консуматора, както и евентуална
промяна в посочения от същия адрес. До деня, следващ подписването на договора за сметка
на игра или съобщаването на промяната, титулярът на система предава на AAMS, по
определения в съответните разпоредби начин, идентификационния код по алинея 5 и пълните
лични данни.
6. Титулярът на система е длъжен да се увери в самоличността и пълнолетието на
консуматора, както и в пълнотата и съответствието на личните данни, декларирани от същия.
7. Титулярът на система приема технически мерки за географското локализиране на IP
адресите на отделните консуматори с цел да:
а) попречи на същите, когато оперират на италианска територия, достъпа до интернет
сайтове, управлявани от титуляра на система извън границите, допуснати от същия по
силата на упълномощаващи или концесионни документи, издадени от AAMS;
б) провери правилността на Държавата по местоживеене, посочена в личните данни на
консуматора.
8. Титулярът на система може да подписва само един договор с всеки консуматор. В случай
на анулиране или на оттегляне от договора, не се разрешава сключването на нов договор със
същия консуматор преди изтичането на тридесет дни от датата на анулирането.
9. Титулярът на система приема всички необходими мерки, за да се избегне сметката на
игра да бъде достъпна и да може да се преглежда от трети лица, различни от титуляра на
същата сметка на игра или от концесионера.
10. Титулярът на система използва третираните за приложението на настоящото
постановление данни единствено за целите на управление на игрите и взима подходящи мерки
за пазенето и защитата на личните данни на консуматора; длъжен е да пази данните от
сключените договори за сметка на игра до изтичането на петата година след изтичането на
срока на споразумението за концесия, чиито титуляр е.

Член 21
Достъп до играта от разстояние и изрично съгласие от страна на консуматора
1. Участията в игрите могат да бъдат извършвани чрез канали за приемане на участията по
смисъла на чл. 2 с упълномощения концесионер или с титуляра на система, или пък чрез
достъпа до трети сайтове, които упълномощеният концесионер или титулярът на система
използват.
2. Титулярът на система и упълномощеният концесионер, в случай че използват трети
сайтове, взимат необходимите мерки, за да може консуматорът във всеки един момент да има
ясна и недвусмислена идентичността на субекта, който управлява сметката на игра.
3. Упълномощеният концесионер и титулярът на системата, дори и в случаите когато
използват трети сайтове, са длъжни да съобщят и да предоставят видими за консуматора по
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време на всяка фаза от достъпа освен номера на концесията, също така и информация в негова
защита и в сферата на отговорната игра, както и да получат изричното съгласие за
използването на самата сметка на игра в момента на откриването на сметката на игра, дори и
по отношение на игри, които в този момент не са обект на концесията или на
упълномощаващия документ на концесионера или на титуляра на система.
4. Концесионерът и титулярът на система взимат мерки с цел да се позволи на консуматора,
преди да извърши своето първо участие в играта, да определи максималните суми, които
същият ще играе през определен период от време и максималните времена за връзка със
системата, използвани от същия.

Член 22
Използване на сметката на игра
1. След предварителна необходима идентификация от страна на титуляра на система,
консуматорът има достъп до сметката на игра и му е позволено да извършва участия в играта.
2. Използването на сметката на игра е безплатно.
3. Консуматорът може да извършва участия за суми не по-големи от кредита на играта, като
остава в сила спазването на установените от специфичните правилници на всяка игра граници,
отнасящи се до стойностите и до допустимия брой участия.
4. Операциите, произтичащи от изпълнението на договора за сметка на игра, отнасящи се до
участията, печалбите и връщанията на участия, ваучерите, бонусите и изтеглянията са
регистрирани от титуляра на система в сметката на игра.
5. Операциите по играта трябва да са в съответствие със следните изисквания :
а) молбата за участие се упълномощава от концесионера и не може да бъде отменена;
б) в случай, че е получена от даден упълномощен субект, молбата за участие незабавно се
предава на концесионера за съответното потвърждение;
в) молбата за участие по букви а) и б) от настоящия член се потвърждава от концесионера
чрез регистрирането в системата на самия концесионер на еднозначния код и на
допълнителни данни, предвидени от отделните правилници на игрите;
г) данните по букви а) и б) се съобщават незабавно на титуляра на система, който
съвпада с упълномощения субект предал на концесионера молбата за участие, който
едновременно с това ги регистрира в сметката на игра на консуматора, като задължава
съответната сума;
д)
изходът от участието, удостоверен от системата на концесионера, веднага се
осчетоводява от титуляра на система чрез регистриране в сметката на игра;
е) извършеното плащане на печалбата или връщане на сумата от страна на титуляра на
система чрез акредитиране по сметката на игра, незабавно се съобщава на системата на
концесионера във връзка с молбите за участие, одобрени и регистрирани от същия.
6. Регистрацията на участието в системата на концесионера по алинея 5, буква в) замества
изцяло квитанцията на играта като документ, доказващ участието.
7. Потвърдените участия не могат да бъдат анулирани нито от консуматора, нито от титуляра
на система или от концесионера; последните двама могат да процедират по анулирането на
участието до не повече от тридесет минути след неговото потвърждаване, но не след
започването на събитието, за което се отнася участието, само и единствено в случай на
доказуема материална грешка, допусната в публичното представяне на условията за участието.
8. Забранена е резервацията на участието, освен в случаите, изрично допуснати от отделните
правилници на игра.
.
9. Титулярът на система е длъжен да контролира сметките на игра и да извършва постоянно
проверки за правилното използване на същите, сигнализирайки незабавно на AAMS, по
определените от същата начини за нарушенията на нормите в сила или за евентуални аномалии
в използването.
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10. Титулярът на система е длъжен да предостави на разположение на AAMS, по
определения от същата начин, доклади за сметките на игра на консуматорите, като предвиди
за това нарочна клауза в договора за сметка на игра.
11. Когато не се използва за период от шест последователни месеца, сметката на игра, се
прекъсва от титуляра на система до момента, в който консуматорът не поиска
възстановяването й. При изтичането на още шест месеца от момента на прекъсването й, ако не
е била получено искане за възстановяване от страна на консуматора, титулярът на системата
погасява сметката на игра, внасяйки кредита на игра в специален не носещ печалба резервен
фонд. Вследствие на погасяването на сметката на игра, титулярът на система, спазвайки
нормативната в сила в сферата на финансовите споразумения, превежда на консуматори или в
случай на смърт – на законните наследници натрупания кредит на игра, по искане, предявено
от цитираните субекти.
12. Ако не е поискан от консуматора или от законните му наследници в случай на смърт и
след изтичането на определените от закона срокове за давност, кредитът на игра се превежда
изцяло на държавната хазна.

Член 23
Зареждане на сметката на игра
1. Титулярът на система дава достъп на консуматора до услугата зареждане на сметката на
игра:
a) чрез канали за събиране на участията на самия титуляр на система;
б) в собствените физически пунктова за продажба;
в) в собствените търговски пунктове.
2. Титулярът на система носи отговорност за правилното и своевременно изпълнение на
операциите по акредитиране на зарежданията, извършени от консуматора чрез услугата за
зареждане.
3. Титулярът на система взема необходимите технически мерки, за да бъде възпрепятстван
консуматора да преминава установените от същия ограничения по смисъла на предходен
член.......... при извършването на участията.

Член 24
Плащане на печалбите
1. Отделните правилници за игра определят:
а) максималната стойност на печалбите за изплащане чрез акредитиране по сметката на
игра, извършено пряко от титуляра на система;
б) начина и сроковете за изплащане на консуматора на печалби с по-висока стойност.
2. За целите на изплащането на печалбите по алинея 1, буква а) концесионерът съобщава на
всеки титуляр на система до и не по-късно от определения от всеки правилник на игра
срок изхода от потвърдените участия, отнасящи се до намиращите се в неговата система
сметки на игра; вследствие на това съобщение титулярът на система акредитира
своевременно сумите на печалбите по сметките на игра, по които са били приспаднати
суми за потвърдените участия, оказали се печеливши, като едновременно с това съобщава
на консуматора данните отнасящи се до печалбите.
3. Титулярът на система съобщава на упълномощения концесионер за извършеното
плащане на печалбата по алинея 1, буква а), като посочва стойността, или за връщане на
сума.
4. Веднага щом е разбрал от концесионера за печалбата, титулярът на система съобщава
незабавно на консуматора данните отнасящи се до печалбите по алинея 1, точка б).
5. За целите на плащането на печалбите по алинея 1, точка б) консуматорът е длъжен да
покаже на титуляра на система валиден документ за самоличност, своя ЕГН и
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еднозначния код на печелившото участие. По искане на титуляра на система, AAMS
съобщава личните данни на консуматора на концесионера, по начина и при условията,
установени от същата в нейно постановление.

Член 25
Теглене от сметката на игра
1. Титулярът на договора за сметка на игра е титуляр на кредита на играта и има право да
изтегля неизползваните суми.
2. Титулярът на система може да позволи на консуматора изтеглянето на целия кредит на
играта или на част от него:
а) чрез телематично или телефонно свързване, чрез банкови и пощенски инструменти, при
спазване на важащата в областта на финансовите споразумения норматива;
б) в пунктовете за продажба на титуляра на система и на упълномощения концесионер,
при спазването на важащата в областта на финансовите споразумения норматива.
3. Титулярът на система носи отговорност към консуматорите за коректността и за
спазването на времената на операциите по изтеглянето.

Член 26
Репортинг на сметката на игра
1. Концесионерът и титулярът на система, всеки за сметките на игра от своята
компетентност и чрез собствените интернет сайтове, позволяват достъпа на консуматора до
данните на сметката на игра, които задължително трябва да включват данните на субекта
титуляр на концесията, личните данни на титуляра на сметката, както и движението по
самата сметка.
2. Концесионерът и титулярът на система позволяват на консуматора отпечатването, както
и архивирането върху други носители на данните, отнасящи се до всяко извършено участие
на същия; споменатото разпечатване задължително трябва да съдържа личните данни,
както и следния текст: „Настоящата разпечатка не е квитанция за игра валидна с цел
получаването на печалбата, а е паметна бележка”.

Член 27
Данни на разположение на консуматора
1. Концесионерът и титулярът на система предоставят на разположение за сваляне от
собствените интернет сайтове:
а) информацията относно офертата за играта, предвидените суми за правото на участие и
правилата за определяне и отреждане на печалбите;
б) указанията за участие в играта, правилата за протичането на игрите и начина на
регулиране на случаите на лошо функциониране на системите и на телекомуникационните
мрежи;
в) задължителните данни по чл. 53 и 54 от законодателно постановление от 6 септември
2005 г., бр. 206;
г) данни относно възможността за оптация за ограниченията по предходен член..........
д) часовете на отваряне и затваряне на играта;
е) начините на плащане на печалбите;
ж) данните
относно
минималните
изисквани
технически
характеристики
за
местоположението на консуматора при участието от разстояние в играта;
з) настоящото постановление, както и правилниците за игра;
и) информация от областта на материята за отговорна игра и безопасна игра, както и
евентуални съобщения за публикуване по искане на AAMS;
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к) споразумението за концесия;
л) наименованието, юридическия статут, данъчния номер, кода по ДДС, както и законното
седалище;
м) прекия линк към интернет сайта на AAMS или в случай на предлагане на играта чрез
телематични или телефонни канали – необходимите данни за достъп до интернет сайта на
AAMS;
н) услугата за помощ, която е на разположение на консуматора.
2. Концесионерът и титулярът на система предоставят на разположение и за сваляне от
собствените интернет сайтове също така:
а) данните относно минималните изисквани технически характеристики за
местоположението на консуматора при използването на сметката на игра;
б) настоящото постановление, както и правилниците за игра;
в) задължителните данни по членове 53 и 54 от законодателно постановление от 6
септември 2005 г., бр. 206;
г) начините на плащане на печалбите;
д) информация от областта на материята за отговорна игра и безопасна игра, както и
евентуални съобщения за публикуване по искане на AAMS;
е) споразумението за концесия;
ж) наименованието, юридическия статут, данъчния номер, кода по ДДС, както и законното
седалище;
з) прекия линк към интернет сайтовете на упълномощените концесионери, с които
титулярът на система има подписан съответен договор за приемане от разстояние.
и) услугата за помощ, на разположение на консуматора.

Член 28
Защита на консуматора
1. Концесионерът и упълномощените субекти насърчават отговорно поведение на игра,
бдят за такова поведение от страна на консуматора и забраняват участието в игрите на
малолетни.
2. Със собствени постановления AAMS установява случаите, в които концесионерът и
упълномощените субекти изключват от участие в игрите персонал от собствената
организация или свързан с нея чрез сътруднически отношения.
3. Концесионерът и упълномощените субекти, за целите на настоящото постановление,
взимат мерките за защита на консуматора, предвидени в законодателно постановление от 6
септември 2005 г., бр. 206.
4. AAMS поставя на разположение в своя интернет сайт списъка на концесионерите, на
упълномощените субекти и на съответните игри, за които е разрешено приемането от
разстояние.

Член 29
Реклама
1. За целите на настоящото постановление са в сила разпоредбите по смисъла на Дял ІІІ от
законодателно постановление от 6 септември 2005 г., бр. 206.

Член 30
Дистрибуция на ваучери за зареждане във физическите пунктове
1. Дейността по търговията с ваучери за зареждане може да бъде упражнявана в търговските
или публични пунктове, които притежават следните изисквания :
а) отсъствие по отношение на титуляра или на управителите, в случай на дейност
извършвана под дружествена форма, на присъди с окончателна сентенция за
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престъпленията по смисъла на закон от 13 декември 1989 г., бр. 401, за престъпления от
данъчно естество, за престъпления, за които е имало присъда за не по-малко от шест
години, както и за престъпления различни от предходните, които се отразяват върху
надеждността на субекта;
б) отсъствие на ситуации на неизпълнение и на задължения към AAMS.
2. Търговската дейност може да бъде упражнявана единствено на места, където
преобладаващата дейност е различна от дейността на самата търговия, което е видно от
приетата организация и от предназначението и употребата на ресурсите. Търговската
дейност се извършва единствено на мястото, определено като седалище на дейността в
съответния договор за поверяване на търговската дейност.
3. Титулярът на система проверява и гарантира, че субектът, с когото подписва договор за
поверяване на търговската дейност отговаря на изискванията.
4. Предложението за търговска дейност може да бъде рекламирано в мястото на търговия,
като се използват предоставените от титуляра на система материали, съдържащи
наименованието, отличителните търговски знаци и кода на концесията на титуляра на
система, както и логото на AAMS „Безопасна игра”.
5. Упражняването на търговската дейност е подчинено на:
а) подписването на съответния договор за поверяване на търговската дейност, подписан за
титуляра на система от субект, притежаващ необходимата власт и за мястото на търговия –
от титуляра или от управителите, както и на материалното притежаване на акта и от двете
страни;
б) регистрирането на мястото на търговия от страна на титуляра на система чрез предаване
на AAMS по начина, предвиден от съответните разпоредби, на данните, необходими за
идентифицирането на горепосоченото място на търговия, като остава в сила задължението
за прекратяване на упражняването на търговската дейност до момента на получаване на
съобщение.
6. Забранено е сключването на договори за сметка на игра между титуляра на система и
титуляра и управителите на дейността, към която се извършва упражняването на
търговската дейност, както и натоварените със същите дейности. Подписването на договора
за място на търговия е подчинено на предварително разтрогване на договорите за сметка
на игра, които евентуално съществуват с посочените субекти.
7. Остава в сила, по смисъла на член 4 от закон от 13 декември 1989 г., бр. 401 и следващи
изменения и допълнения, забраната за приемане на участия, на изтегляне на залога на
играта, на ликвидация на печалбите и на връщане на суми в търговските пунктове.
Забранена е ликвидацията на кредитни суми в търговските пунктове.
8. Забранено е в търговските пунктове да се дава оперативна помощ на играча под каквато и
да било форма и начин за изтегляне, по смисъла на чл. 33, ал. 2, буква а), чрез апарати,
които се използват за телематична комуникация, поставени на публично разположение в
търговския пункт.
9. Забранява се на търговския пункт, по смисъла на чл. 4 от закон от 13 декември 1989 г., бр.
401, да подпомага по какъвто и да е начин приемането, дори и по телефонен или
телематичен път, дори и чрез:
а) поставяне на надписи, витрини, обзавеждане, структури, табелки, афиши, или пък на
материали, които рекламират играта
б) поставянето на разположение на играча на разпечатки, публикации, общи документи
или материали, които илюстрират предложения за игра или дават информация в подкрепа
на играта;
в) даването на оперативна помощ на играча за извършване на играта, под каквато и да
било форма и начин.
10. Забранена е продажбата на ваучери на малолетни.
11. В търговските пунктове са изложени по добре видим начин забраната за извършване на
дейностите по смисъла на ал. 8, забраната за участие в играта на малолетни и съответните
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санкции, както и евентуални съобщения на AAMS в защита на играча и в сферата на
отговорната игра.
12. В търговските пунктове, различни от тези, които притежават концесии или пълномощно за
приемане, издадени от AAMS, е изложено съобщение, подготвено от титуляра на система,
което посочва по добре видим за хората начин, заедно с наименованието, отличителните
търговски знаци и кода за концесия на титуляра на система, логото на AAMS „Безопасна
игра” и надписа „Тук е забранено приемането на участия и плащането на печалби или
връщането на суми, по смисъла на чл. 4 от закон бр. 401 от 1989 г.”.
13. В търговския пункт е забранено излагането на логото „AAMS” и на логото на AAMS
„Безопасна игра”, с изключение на предвиденото от алинеи 5 и 13.
.
14. В договора е включена специална клауза за разтрогване в случаи на нарушаване на
забраните по настоящия член, както и на забраната за участие в играта на малолетни, и на
останалите разпоредби на настоящото постановление.
15. Титулярът на система е длъжен да вземе подходящи мерки за проверяването на
надеждността на субекта, с когото подписва договор за поверяване на търговската дейност,
да извършва периодични проверки с цел установяването на постоянната наличност на
изискванията и за да гарантира спазването на разпореденото в настоящия член, както и да
контролира коректността на упражняване на дейността в търговските пунктове, като
проверява дали съществуват нередности и аномалии и в случай на наличие на данни да се
погрижи за незабавното прекратяване на договора, като сигнализира веднага на AAMS за
откритите нарушения и аномалии и за взетите мерки, а в случаите когато е необходимо, и
на Обществената безопасност.
16. Неизпълнението на задълженията по смисъла на ал. 16 от страна на титуляра на система
представлява сериозно нарушение на неговите служебни задължения;
17. Установяването от страна на AAMS, по пряк път или чрез властите на Обществената
безопасност, на нарушения на разпореденото в настоящия член на местата, в които се
упражняват търговските дейности, които нарушения отвеждат до титуляра на система,
представлява доказателство за неизпълнение на задълженията по алинея 16 от страна на
титуляра на система.
18. Титулярът на система е длъжен също така да предостави на разположение на AAMS
данните и информацията, разменени между самия титуляр на система и търговските
пунктове, по искане на AAMS и по начина, определен от нея.
19. Договорът не предвижда задължението за ексклузива между титуляра на система и
отделния търговски пункт.
20. Титулярът на система доставя на AAMS, по нейно искане и по начина, определен от нея,
данните относно търгуваните ваучери и относно дължимите и преведени на всеки един
търговски пункт възнаграждения.
21. Титулярът на система може да достави в търговския пункт технологично оборудване,
пригодено единствено за телематичното извършване на търговската дейност.
22. Схемата на договор за търговска дейност се предава за одобрение от титуляра на система на
AAMS.
23. Схемата на договор за търговия предвижда възможност за титуляра на система да прекрати
правото за търговия с ваучери и да поиска сключването на договори за игра, когато за това
са налице разумни причини, за което е необходимо предварителното упълномощаване от
страна на AAMS, както и по искане на самата AAMS или на съдебната власт.

Дял IV
Контрол на дейностите за упражняване и за приемане на участията в играта
Член 31
Контрол, инспекция и надзор
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1. По време на срока на валидност и ефикасност на концесията AAMS изпълнява властта си
по надзор, контрол и инспекция над концесионера, и по-специфично относно изпълнението
на всички поверени му дейности и функции.
2. Чрез свои служители или чрез специализирани и признати на европейско ниво органи за
надзор AAMS може да процедира едностранно за контрол и инспекции, дори и с посещения
без предупреждение в седалищата на концесионера, а що се отнася до използваното
технологично оборудване, и в седалищата на трети доставчици. Концесионерът изрично и
безусловно се задължава да достави на разположение в определените срокове цялата
информация и всички документи, изискани от AAMS. В случай на инспекции и посещения,
сътрудниците на концесионера са длъжни да окажат безусловна помощ на служителите на
AAMS.
3. Всички тежести и разноски по операциите за посещение, инспекция, проверка и контрол са
за сметка на концесионера.
4. Концесионерът се задължава изрично и безусловно да се погрижи на свои разноски за
елиминирането на лошото функциониране, установено от AAMS, в сроковете, определени
от същата по време на проверката.

Подбрал: Милан Илиев

