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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2008 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 1445/27.08.2008 г. дава разрешение на
„БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 3, бул. „Александър
Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център „GM”,
със 20 (двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални
места;
• С решение № 1446/27.08.2008 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: гр. Дряново, ул. „Стефан Стамболов” № 40, с 10
(десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 1447/27.08.2008 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. Руен, обл. Бургас, ул. „Първи май” № 38, с 10 (десет)
броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
ІІ. СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
• С решение № 1444/27.08.2008 г. дава разрешение на
„АВАНГРАД ТЕХНОЛОГИИ” ЕАД, гр. София, за сервиз и
поддръжка на игрални съоръжения за хазартни игри за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. София, ул. „Кукуш” № 7;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЕЧE
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ
МЕСЕЦ АВГУСТ 2008 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 1448/27.08.2008 г. дава разрешение за
продължаване на срока на „КОНТИ” ООД, гр. Русе, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в
игрална зала с адрес: гр. Харманли, бул. „България” № 83 ;
• С решение № 1449/27.08.2008 г. дава разрешение за
продължаване на срока на „БРИЗ М” ЕООД, гр. София, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. София, район Илинден, ъгъла на
ул. „Цар Симеон” и ул. „Хисаря;
СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ИЗДАДЕНИ
РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ
АВГУСТ 2008 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 1494/29.08.2008 г. дава разрешение на
”АКТИВ БГ” АД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя и
намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 131, х-л „София
Принцес Хотел”;
• С решение № 1496/29.08.2008 г. дава разрешение на
„АСРАР КАЗИНО ГРУП” АД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) и
увеличение с 18 (осемнадесет) броя игрални автомати с 25 (двадесет и
пет) броя игрални места в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к.
„Слънчев бряг – изток”, УПИ ХV, кв. 19, казино „CRYSTAL
CROWN”;
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• С решение № 1497/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за
подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати в игрално казино с адрес:
гр. София, бул. „Генерал Тотлебен” № 8, хотел „Родина”;
• С решение № 1498/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ПРИНЦЕС СВИНЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на
1 (един) брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
ул. „Гео Милев” № 1;
• С решение № 1499/29.08.2008 г. дава разрешение на
”ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на
10 (десет) броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1;
• С решение № 1500/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 5
(пет) броя игрални автомати в игрално казино с адрес:гр. Свиленград,
ул. „Гео Милев” № 1;
• С решение № 1501/29.08.2008 г. дава разрешение на
„СТАР ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Пловдив, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул.
„Драган Цанков” № 4;
II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 1502/29.08.2008 г. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо
Ботев”;
• С решение № 1503/29.08.2008г. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 35;
• С решение № 1504/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска
№ 25;
• С решение № 1505/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 12 (дванадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост
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1”, Търговски център „Сити Пойнт”, бул. „Александър Малинов”
№ 23;
• С решение № 1506/29.08.2008 г. дава разрешение на „ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя и увеличение с 3
(три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7;
• С решение № 1507/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман, ул. „Полк. Дрангов”
№ 18;
• С решение № 1508/29.08.2008 г. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин
Величков” № 3;
• С решение № 1509/29.08.2008 г. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, Фото –
студио, кв. 113, пл. 5497;
• С решение № 1510/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” №
91;
• С решение № 1511/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост”,
бл. 504, магазин № 4;
• С решение № 1512/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна Баня, ул.
„Търговска” № 154;
• С решение № 1513/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил” № 86;
• С решение № 1514/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за увеличение с 10 (десет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Розова
долина”, бл. № 1;
• С решение № 1515/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) игрални
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автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Търговска” №
36;
• С решение № 1516/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци”
№ 2;
• С решение № 1517/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Н. Войводов” № 19;
• С решение № 1518/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Оряхово, площад „Цвети
Иванов” № 1;
• С решение № 1519/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър
Стамболийски” № 124;
• С решение № 1520/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин” 3, пред бл.
325;
• С решение № 1521/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Еделвайс” №
3;
• С решение № 1522/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” №
169;
• С решение № 1523/29.08.2008 г. дава разрешение на „КИК”
ООД, гр. Монтана, за увеличение с 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Сениче” УПИ ІІ, кв. 158;
• С решение № 1524/29.08.2008 г. дава разрешение на
„М.М.Г.” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 33;
• С решение № 1525/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. София,, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Днепър” № 1;
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• С решение № 1526/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО-2” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул.
„България” № 1;
• С решение № 1527/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 3” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис
ІІІ” № 44;
• С решение № 1528/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КРЕМЕНЛИЕВ И СИН” ООД, гр. Сандански, за увеличение с 1
(един) брой игрално съоръжение с 5 (пет) броя игрални места на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица,
област Велико Търново, ул. „Янко Боянов” № 2;
• С решение № 1529/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 6 (шест) броя и
увеличение с 1 (един) брой игрално съоръжение с 6 (шест) броя
игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 1;
• С решение № 1530/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 11А;
• С решение № 1531/29.08.2008 г. дава разрешение на
“ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Топра Хисар” № 4;
• С решение № 1532/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Белослав, ж.к. „Младост” – част
от супермаркет на ПК „Заря”;
• С решение № 1533/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, ДОМ НА
НАУКАТА И ТЕХНИКАТА, УПИ І, кв. 65;
• С решение № 1534/29.08.2008г. дава разрешение на
„КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, за намаление с 1 (един) игрален
автомат с 6 (шест) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, бул. „България” № 62;
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• С решение № 1535/29.08.2008г. дава разрешение на „БИ АЙ
ДЖИ-ГРУП” ООД, гр. София, за утвърждаване на промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, с включени условия
и правила за формиране на премия „ДЖАКПОТ” в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, ул. „Житна чаршия” № 8;
• С решение № 1536/29.08.2008 г. дава разрешение на „ФАН
04” ООД, гр. Русе, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с 1(един)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
„София” № 2А;
• С решение № 1537/29.08.2008 г. дава разрешение на „ФАН
04” ООД, гр. Русе, за увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич” – покрит пазар;
• С решение № 1538/29.08.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Александър Стамболийски” № 50;
• С решение № 1539/29.08.2008 г. дава разрешение на СД
„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за
подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий” № 2;
• С решение № 1540/29.08.2008 г. дава разрешение на СД
„ПАНО И САНИ – АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за
подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 19;
• С решение № 1541/29.08.2008 г. дава разрешение на “БУЛ
ТОП” ООД, гр. Несебър, за увеличение с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг – Запад, община
Несебър, област Бургас, УПИ І -213, 226 от кв. 5702;
• С решение № 1542/29.08.2008 г. дава разрешение на “БУЛ
ТОП” ООД, гр. Несебър, за увеличение с 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан
Крум” № 11;
• С решение № 1543/29.08.2008 г. дава разрешение на „ЕРА
ЕЛИТ 3”, ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 (два) броя игрални
съоръжения със 7 (седем) броя игрални места и увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
Меден рудник”, срещу бл. 415;
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• С решение № 1544/29.08.2008 г. дава разрешение на „МОТ –
70” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област
Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25;
• С решение № 1545/29.08.2008 г. дава разрешение на „МОТ –
70” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение с 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков” бл. 113;
• С решение № 1546/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ФОРТУНА” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 10 (десет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Георги
Кирков” № 22;
• С решение № 1547/29.08.2008 г. дава разрешение на “ДВД”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 3 (три) броя игрални съоръжения с
6 (шест) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Полковник Бонев” № 10;
• С решение № 1548/29.08.2008 г. дава разрешение на “БРИЗ
Л” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и за увеличение с 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район Витоша, местност „Павлово-Бъкстон”, бул. „Александър
Пушкин” № 2;
• С решение № 1549/29.08.2008 г. дава разрешение на “БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) броя и увеличение с 1
(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник,
кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин” № 33;
• С решение № 1550/29.08.2008 г. дава разрешение на „БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район Илинден, ъгъла на ул. „Цар
Симеон” и ул. „Хисаря”;
• С решение № 1551/29.08.2008 г. дава разрешение на „БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район Студентски град, ул. „Иван
Странски”, до бл. 58;
• С решение № 1552/29.08.2008 г. дава разрешение на „БРИЗ
М” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение с 1
(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Свети
Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4;
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• С решение № 1553/29.08.2008 г. дава разрешение на
“БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) и
увеличение с 24 (двадесет и четири) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола Габровски”
№ 61;
• С решение № 1554/29.08.2008 г. дава разрешение на
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) и
увеличение с 8 (осем) игрални автомати с 13 (тринадесет) броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 133;
• С решение № 1555/29.08.2008 г. дава разрешение на
”БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 16
(шестнадесет) и намаление с 6 (шест) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А”, бл. 502 до вход
В;
• С решение № 1556/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КРАТО” ЕООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой
електронна рулетка с 6 (шест) броя игрални места на игралните
съоръжения в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Полк.
Стефан Манов” № 9;
• С решение № 1557/29.08.2008 г. дава разрешение на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша”
№ 41;
• С решение № 1558/29.08.2008 г. дава разрешение на ”БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, х-л „Стражите”;
• С решение № 1559/29.08.2008 г. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
и увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Дондуков” № 26;
• С решение № 1560/29.08.2008 г. дава разрешение на
„БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение
с 3 (три) броя игрални съоръжения с 21 (двадесет и един) броя игрални
места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Мадрид” № 40;
• С решение № 1561/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония”
№ 2-4;
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• С решение № 1562/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) игрален
автомат с 10 (десет) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Ген. Скобелев” № 31;
• С решение № 1563/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ЦЕЗАР” ООД, гр. Враца, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев” № 76;
• С решение № 1564/29.08.2008 г. дава разрешение на „АЙ
ДЖИ ЕМ” АД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя на игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пещера, ул. „Нестор Личев”№ 5;
• С решение № 1565/29.08.2008 г. дава разрешение на „АЙ
ДЖИ ЕМ” АД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, ул. „Петър
Берон”, Прима център;
• С решение № 1566/29.08.2008 г. дава разрешение на
”КАРИНА” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати със 7 (седем) броя игрални места и увеличение с 3 (три) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Цариградско шосе”, подлез „Студентски общежития”;
• С решение № 1567/29.08.2008 г. дава разрешение на „БЕФ”
ООД, гр. Сливен, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Зорница”, подлез „Никола
Петков”, зала „Калина”;
• С решение № 1568/29.08.2008 г. дава разрешение на „ЕСГЕЙМ” ООД, гр. Варна, за подмяна на 9 (девет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Кирил и Методий”
№ 53;
• С решение № 1569/29.08.2008 г. дава разрешение на „ФОКС
-1” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 9 (девет) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, бул. „България” № 2;
• С решение № 1570/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ТРИАДА – 2006” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 9 (девет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област
Бургас, ул. „Кооперативна” № 2, Битов комбинат № 1;
• С решение № 1571/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 11 (единадесет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: Русе, ул. „Баба Тонка”
№ 2;
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• С решение № 1572/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул.
„Омуртаг” № 4;
• С решение № 1573/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 (девет) и
намаление с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода”;
• С решение № 1574/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) и
увеличение с 5 (пет) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Г. Вашингтон” № 13;
• С решение № 1575/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Парчевич” №
1;
• С решение № 1576/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Митрополит
Методи Кусев” № 20;
• С решение № 1577/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо
Ботев” № 92;
• С решение № 1578/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Марин Дринов” №
6;
• С решение № 1579/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 3 (три) броя и намаление
с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 47А;
• С решение № 1580/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за увеличение с 1 (един) брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Берковица, ул.
„Николаевска” № 15;
• С решение № 1581/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, ул. „Славянска” № 13-А;
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• С решение № 1582/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ДЕБИТ” ООД, гр. Монтана, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Лом, ул. „Славянска” № 13-А;
• С решение № 1583/29.08.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ДЕБИТ – ДЕТЕЛИН СТАМЕНОВ”, гр. Монтана, за увеличение с
2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Монтана, ул. „Христо Ботев” № 70;
• С решение № 1584/29.08.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ДЕБИТ – ДЕТЕЛИН СТАМЕНОВ”, гр. Монтана , за подмяна с 1
(един) и увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо Ботев” № 70;
• С решение № 1585/29.08.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, за подмяна с 1 (един) и увеличение
с 1(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Смолян, бул. „България” № 3А, х-л „Кипарис Алфа”;
• С решение № 1586/29.08.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя и увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Мадрид” № 4;
• С решение № 1587/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ФОТОН-ЕКСПРЕС-ИВАН ТЕНЧЕВ”, гр. Мъглиж, за подмяна на
2 (два) броя игрални автомати с 6 (шест) броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Пазарска”, кв. 62, № 13;
• С решение № 1588/29.08.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков” до бл. № 21;
• С решение № 1589/29.08.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за подмяна на 5 (пет) броя и
увеличение с 10 (десет) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Белински” № 21;
• С решение № 1590/29.08.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 5 (пет) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост”, Нов търговски комплекс „I”, до
супермаркет № 59, модул № 33;
• С решение № 1591/29.08.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за подмяна на 6 (шест) броя
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игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Игнатиево, ул. „Георги
Петлешев” № 80;
• С решение № 1592/29.08.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница”
№ 76-78, магазин № 3;
• С решение № 1593/29.08.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ГИНТЕКС – ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово,
област Пловдив, ул. „Пазарна” № 1;
• С решение № 1594/29.08.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 8
(осем) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков”, срещу бл. 58, „Младост”;
• С решение № 1595/29.08.2008 г. дава разрешение на „Д и
Д” ООД, гр. Враца, за подмяна на 8 (осем) и увеличение с 2 (два) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к.
„Дъбника”, супер № 25;
• С решение № 1596/29.08.2008 г. дава разрешение на „МН
ГРУП” ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, област Шумен, пл.
„Раковски” № 2;
• С решение № 1597/29.08.2008 г. дава разрешение на „СТАР
ГЕЙМС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Съборна” № 36;
• С решение № 1598/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ХАСКОВО – М” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати с 8 (осем) броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Хасково, бул. „България” № 5;
• С решение № 1599/29.08.2008 г. дава разрешение на
„МАНДАРИН -1” ООД, гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: с. Баня, ул. „Двадесет и
втора” № 007;
• С решение № 1600/29.08.2008 г. дава разрешение на
„РЕСПЕК-2007” ООД, гр. Карнобат, за увеличение с 16
(шестнадесет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Карнобат, област Бургас, УПИ І, кв. 49, имот пл. № 373, ул.
„Девети септември” № 21;
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• С решение № 1601/29.08.2008 г. дава разрешение на „Е.Г. –
ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) ,
увеличение с 11 (единадесет) игрални автомати с 16 (шестнадесет)
броя игралниместа в игрална зала с адрес: гр. Харманли, бул.
„България” № 22;
• С решение № 1602/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Левски, ул. „Александър
Стамболийски” № 42;
• С решение № 1603/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Добрич, пл. „Свобода”
№ 8;
• С решение № 1604/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, кв. 202
А, бул. „България” № 22А;
• С решение № 1605/29.08.2008 г. дава разрешение на „К и С
-98” ЕООД, гр. Пловдив , за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Марев” № 3;
• С решение № 1606/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой
игрално съоръжение с 10 (десет) броя игрални места, броя на
игралните съоръжения в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан
Крум” № 4;
• С решение № 1607/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ГОЧЕВ – СТАР” ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой
игрално съоръжение с 10 (десет) броя игрални места, броя на
игралните съоръжениея в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Александър Екзарх” № 11;
• С решение № 1608/29.08.2008 г. дава разрешение на
„КУИНС ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, за увеличение с 11
(единадесет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Раковски, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ ХІІ -1640;
• С решение № 1609/29.08.2008 г. дава разрешение на
„ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за увеличение със 7 (седем) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги
Данчев”, атракционна площадка КВК;
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ІІІ. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 1450/27.08.2008 г. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София,
образец на билет за участие в дял ДЕВЕТИ – 2008 г. на периодична
дялова лотарийна игра, организирана от ДП “ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
• С решение № 1364/27.08.2008 г. утвърждава на ДП
„ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО – ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София,
образец на билет за участие в дял ДЕСЕТИ – 2008 г. на периодична
дялова лотарийна игра, организирана от ДП „ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
ІV. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 1453/27.08.2008 г. дава разрешение на
„ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промени в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото
играта „ЕВРОШАНС”, както следва:
1. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в
следните пунктове:
- гр. Видин, ул. „Христо Ботев” № 56;
- гр. Любимец, бул. „Одрин” № 2-„Б”;
- гр. Стралджа, ул. „П. Яворов” № 38;
2. Да се разреши на “ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и
изплаща печалби за лото играта “ЕВРОШАНС” в следните
пунктове:
- гр. Банско, ул. „5-ти октомври” № 3;
- гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски” № 9;
- гр. Благоевград, ул. „Полковник Дрангов” № 106;
- гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4;
- гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 18;
- с. Нови Пазар, общ. „Черноочене”, ул. „Шеста” № 7;
- гр. София, ул. „Шейново”, № 13, вх. „Б”;

V.

ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ
СЪСТЕЗАНИЯ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ
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• С решение № 1452/27.08.2008 г. дава разрешение на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промени в броя и адресите на
пунктове, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игрите
със залагания върху резултати от спортни състезания както следва:
1. Да се прекрати дейността на “ЕВРОФУТБОЛ” ООД в
следните пунктове:
-

с. Калипетрово, ул. „Ново Петрово” № 53;
гр. Велико Търново, ул. „Марно Поле” № 2А;
гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики” № 94;
гр. Нови Пазар, пл. „Раковски”2А, секция 15;
гр. Пловдив, ул. „Дунав” № 44;
гр. Дупница, ж.к. „Бистрица”- сградата на стар супермаркет;
гр. Видин, ул. „Христо Ботев” № 56;
гр. Габрово, пл. „Марсел де Бископ” № 5;
гр. Пловдив,ул.„Цоко Каблешков” № 3, сега ул.„Водопроводна” № 3;
гр. София, ул. „Земеделска” № 2;
гр. Стралджа, ул. „П. Яворов” № 38;
гр. Стара Загора,ул. „Ген. Куприянов”, кв. 515а,парцел ІІ, пл. №4616;
гр. Пловдив, ул. „Скопие” № 37;
гр. Пловдив, бул. „Дунав”, № 89;
гр. София, бул. „Симеоновско шосе” № 166, вх. А;
гр. Брегово, ул. „Георги Димитров” № 2;

2. Да се разреши на “ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема
залози и изплаща печалби за игрите със залагания върху резултати от
спортни състезания в следните пунктове:
-

гр. Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий Търновски” № 59;
с. Искрец, ул. „Васил Левски” № 13;
гр. Каварна, ул. „Люлин” № 2 А;
гр. Пловдив, ул. „Ландос” № 24;
гр. Смолян, ул. „Соколица” № 40;
гр. София, бул. „Райко Даскалов” № 15;
гр. София, ж.к. „Дружба 2”, бл. 282, вх. Ж;
гр. София, ул. „Ген. Асен Николов” № 18;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЗАКОНА
ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2008 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
• С решение № 1491/27.08.2008 г. дава разрешение на „ГАРД
– С” ЕООД, гр. София, за вписване на нови обстоятелства в издадено
разрешение за промяна в обстоятелствата за организиране на хазартни
игри с игрални автомати. Седалището и адреса на управление на
дружеството се променя на гр. София, общ. Столична, ж.к.
„Стрелбище”, ул. „Нишава”, № 165, ет. 2, ап. 2;
• С решение № 1492/27.08.2008 г. дава разрешение на
„ИНФИНИТИ” ООД, гр. София, за промяна в обстоятелствата за
организиране на хазартни игри с игрални автомати. Правната форма на
дружеството се променя на „Дружество с органичена отговорност”;
СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО
НА ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ
МЕСЕЦ АВГУСТ 2008 Г.
I. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 1440/27.08.2008 г. се прекратява действието на
разрешение № 835/10.10.2005 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 147, издадено на „БИВА ГРУП” ООД, гр. София, преди
изтичане на срока му;
• С решение № 1441/27.08.2008 г. се прекратява действието на
разрешение № 744/19.06.2008 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. ”Княз
Александър І” № 42, издадено на „ТИЙ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив,
преди изтичане на срока му;
• С решение № 1442/27.08.2008 г. се прекратява действието на
разрешение № 353/06.03.2008 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, кв. „Пачарево”,
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ул. „Детски град” № 999, издадено на „ГАЛАНТ ЛАВЪР” ООД, гр.
София, преди изтичане на срока му;
• С решение № 1443/27.08.2008 г. се прекратява действието на
разрешение № 038/08.02.2005 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”,
ул. „Захари Стоянов” № 2, издадено на „БОРА – 3000” ООД, гр.
София преди изтичане на срока му;
СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И
ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ
АВГУСТ 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 № 1454/27.08.2008 г. утвърждава на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, София, представените
„Задължителни правила за организация на работа и финансов контрол
при провеждане на хазартни игри в игрално казино”, „Образци за
счетоводна отчетност” и „Размер на първоначалното зареждане на
игралните маси в Български лева в игрално казино с адрес: гр. София,
бул. „Генерал Тотлебен” № 8, хотел „Родина”;
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• С решение № 1455/27.08.2008 г. утвърждава на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД”
ЕАД,
гр.
Свиленград,
представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино”, за игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1;
• С решение № 1456/27.08.2008 г. утвърждава на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД”
ЕАД,
гр.
Свиленград,
представените
„Задължителни правила за организация на работа и финансов контрол
при провеждане на хазартни игри в игрално казино”, „Образци за
счетоводна отчетност” и „Размер на първоначално зареждане на
игралните маси” в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Гео
Милев” № 1;
• С решение № 1495/29.08.2008 г. утвърждава на „АСРАР
КАЗИНО ГРУП” АД, представените 5 (пет) броя задължителни
образци на удостоверителни знаци (чипове) за участие в хазартните
игри провеждани в игрално казино с адрес: гр. Несебър, к.к.
„Слънчев бряг – изток, УПИ ХV, кв. 19, казино „CRYSTAL
CROWN”;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 1457/27.08.2008 г. утвърждава на „ЦЕЗАР”
ООД, гр. Враца, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Мизия, област Враца, ул.
„Георги Димитров” № 1, „ЦЕЗАР КЛУБ”;
• С решение № 1458/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2Б;
• С решение № 1459/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 2;
• С решение № 1460/27.08.2008 г. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Водопад” № 7;
• С решение № 1461/27.08.2008 г. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска” № 14;
• С решение № 1462/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „П. Р. Славейков”, УПИ
ІV, кв. 15-А, административно-обслужваща сграда;
• С решение № 1463/27.08.2008 г. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „ Руски” № 16;
• С решение № 1464/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 1;
• С решение № 1465/27.08.2008 г. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра за игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон
Велики” № 117, ет. 2;
• С решение № 1466/27.08.2008 г. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14;
• С решение № 1467/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, комплекс „Мраморно море”;
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• С решение № 1468/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис” № 1,
хотел „Казанлък”;
• С решение № 1469/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2А;
• С решение № 1470/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Милин камък” № 1;
• С решение № 1471/27.08.2008 г. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов” №
12;
• С решение № 1472/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Лом, ул. „Панайот Волов” № 1;
• С решение № 1473/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Зайчар” № 118;
• С решение № 1474/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Левски, ул. „Георги Парцалев” № 2;
• С решение № 1475/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
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игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” и на „Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия контрол при провеждане на
хазартни игри с игрални автомати” с включени правила за
допълнителна бонус игра в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, ул.
„Христо Ботев”, кафе „Прага”;
• С решение № 1476/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост – 1А”, бул.
„Александър Малинов” № 33;
• С решение № 1477/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Асен Халачев” № 21;
• С решение № 1478/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Хаджи Димитър” №
24;
• С решение № 1479/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Шумен, Кооперативен пазар,
„Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „г”,
находяща се в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул. „Алеко
Константинов” и бул. „Симеон Велики”;
• С решение № 1480/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 3;
• С решение № 1481/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Раковски” № 13;
• С решение № 1482/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра за игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16;
• С решение № 1483/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Илинден” № 11;
• С решение № 1484/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Каварна, общински пазар, търговски
обект № 12;
• С решение № 1485/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 11;
• С решение № 1486/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Драган Цанков” № 8;
• С решение № 1487/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Балчик, ул. „Приморска”, базар
„Хелиус”, блок Г;
• С решение № 1488/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 8;
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• С решение № 1489/27.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Харманли, ул. „Янко Сакъзов” № 2;
• С решение № 1490/27.08.2008 г. утвърждава на
„ПРОФОНДО
2000”
ЕООД,
гр.
София,
представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия
и правила за формиране на специална премия „Джакпот” и
„Задължителни правила за организация на работа и финансов контрол
при провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Козлодуй, ул. „Търговска”, сладкарница „Дунав”;
• С решение № 1504/29.08.2008 г. утвърждава на „ПОЛО 11”
ЕООД, гр. София, представените “Задължителни правила за
организация на работа и финансов контрол при провеждане на
хазартни игри с игрални автомати” и „Образци за счетоводна
отчетност” в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 25;
• С решение № 1505/29.08.2008 г. утвърждава на „ПОЛО
11”, гр. София, представените “Задължителни правила за организация
на работа и финансов контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” и „Образци за счетоводна отчетност” в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1”, Търговски център „Сити
пойнт”, бул. „Александър Малинов” № 23;
• С решение № 1506/29.08.2008 г. утвърждава на ЕТ
„БИСЕР МАТАКОВ”, гр. Пловдив, представените “Задължителни
правила за организация на работа и финансов контрол при провеждане
на хазартни игри с игрални автомати” и „Образци за счетоводна
отчетност” в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Митрополит Методи Кусев” № 7;
• С решение № 1508/29.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин
Величков” № 3;
• С решение № 1509/29.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, Фото – студио, кв. 113,
пл. 5497;
• С решение № 1510/29.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с включени правила за допълнителна бонус игра и променен
процент на отчисленията за система за формиране на премия
„Джакпот” за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев”
№ 91;
• С решение № 1511/29.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра и променен процент на отчисленията за система за формиране на
„Джакпот” за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост”, бл.
504, магазин № 4;
• С решение № 1513/29.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонс
игра и променен процент на отчисленията за система за формиране на
премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Цар
Самуил” № 86;
• С решение № 1514/29.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра за игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Розова долина”, бл. №
1;
• С решение № 1515/29.08.2008 г. утвърждава на
КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра за игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Търговска” № 36;
• С решение № 1516/29.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, представените “Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
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автомати” с включени правила за допълнителна бонус игра в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” № 2;
• С решение №1517/29.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра и променен процент на отчисленията за система за формиране на
премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Н.
Войводов” № 19;
• С решение № 1518/29.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра и променен процент на отчисленията за система за формиране на
премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Оряхово, площад
„Цвети Иванов” № 1;
• С решение № 1519/29.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. София, район Младост, бул.
„Цариградско шосе” № 149, хотел „ЕКСПО”;
• С решение № 1520/29.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин” 3, пред бл. 325;
• С решение № 1521/29.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, 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” с включени правила за допълнителна бонус игра
в игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Еделвайс” № 3;
• С решение № 1522/29.08.2008 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”с включени правила за допълнителна бонус
игра и променен процент на отчисленията за система за формиране на
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премия „ДЖАКПОТ” за игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Христо Ботев” № 169;
• С решение № 1525/29.08.2008 г. утвърждава на „ГРАНД
КАЗИНО 1”, гр. София, преставените „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, ул.
„Днепър” № 1;
• С решение № 1530/29.08.2008 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. Варна, бул. „Сливница” №
11А;
• С решение № 1535/29.08.2008 г. утвърждава на „БИ АЙ
ДЖИ-ГРУП” ООД, 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 премия „ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул.
„Житна чаршия” № 8;
• С решение № 1545/29.08.2008г.утвърждава на „МОТ – 70”
ЕООД, гр. Бургас, 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 в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. № 113;
• С решение № 1549/29.08.2008 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. Перник, кв. „Изток”, ул.
„Юрий Гагарин” № 33;
• С решение № 1550/29.08.2008 г. утвърждава на „БРИЗ М”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила а организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, район Илинден, ъгъла
на ул. „Цар Симеон” и ул. „Хисаря”;
• С решение № 1551/29.08.2008 г. утвърждава на „БРИЗ М”
ЕООД, гр. София, 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. София, ул. „Иван Странски”,
до бл. 58;
• С решение № 1553/29.08.2008 г. утвърждава на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София,
представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” и месечен отчет за премия „Джакпот” за
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бул. „Никола
Габровски” № 61;
• С решение № 1554/29.08.2008 г. утвърждава на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” със системи за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 133;
• С решение № 1555/29.08. 2008 г. утвърждава на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” със системи за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А”, бл. 502 до вход
В;
• С решение № 1557/29.08.2008 г. утвърждава на „БЛИЦ
ТРЕЙД
КЪМПАНИ”
ООД,
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, бул. „Витоша” № 41;
• С решение № 1558/29.08.2008 г. утвърждава на „БЛИЦ
ТРЕЙД
КЪМПАНИ”
ООД,
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. Банско, х-л „Стражите”;
• С решение № 1559/29.08.2008 г. утвърждава на „БЛИЦ
ТРЕЙД
КЪМПАНИ”
ООД,
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, бул. „Дондуков” № 26;
• С решение № 1564/29.08.2008 г. утвърждава на „АЙ ДЖИ
ЕМ” АД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
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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 в игрална
зала с адрес: гр. Пещера, ул. „Нестор Личев” № 5;
• С решение № 1565/29.08.2008 г. утвърждава на „АЙ ДЖИ
ЕМ” АД, 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” при взаимно свързани игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Димитровград, ул. „Петър Берон”, Премя център;
• С решение № 1568/29.08.2008 г. утвърждава на „ЕСГЕЙМ” ООД, гр. Варна, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включен отчет за премия „Джакпот” от игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. Кирил и Методий” №
53;
• С решение № 1569/29.08.2008 г. утвърждава на „ФОКС –
1” ЕООД, гр. Бургас, представените „Задължителни игрални услвия 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 в игрална
зала с адрес: гр. Карнобат, бул. „България” № 2;
• С решение № 1570/29.08.2008 г. утвърждава на „ТРИАДА
– 2006” ООД, 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” при взаимно свързани игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, ул. „Кооперативна” № 2,
Битов комбинат № 1;
• С решение № 1571/29.08.2008 г. утвърждава на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
Баба Тонка” № 2;
• С решение № 1581/29.08.2008 г. утвърждава на „ДЕБИТ”
ООД, гр. Монтана, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включен месечен отчет за премия „Джакпот” при взаимно
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свързани игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Лом, ул.
„Славянска” № 13А;
• С решение № 1586/29.08.2008 г. утвърждава на ЕТ
„РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, 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. „Мадрид” № 4;
• С решение № 1589/29.08.2008 г. утвърждава на ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, 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 в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Белински”
№ 21;
• С решение № 1590/29.08.2008 г. утвърждава на ЕТ
„РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” със система за
формиране на премия „Джакпот” при взаимно свързани игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост”, Нов
търговски комплекс „I”, до супермаркет № 59, модул № 33;
• С решение № 1594/29.08.2008 г. утвърждава на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, 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 в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков, срещу бл. 58, „Младост”;
• С решение № 1597/29.08.2008 г. утвърждава на „СТАР
ГЕЙМС” ООД, гр. Варна, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” със системи за формиране на премия „Джакпот”
при взаимно свързани игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, бул. „Съборна” № 36;
• С решение № 1598/29.08.2008 г. утвърждава на
„ХАСКОВО – М” ООД, гр. София, представените Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” и месечен отчет за премия „Джакпот” при
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взаимно свързани игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, бул. „България” № 5;
• С решение № 1599/29.08.2008 г. утвърждава на
„МАНДАРИН -1” ООД, 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” при взаимно свързани игрални
автомати в игрална зала с адрес: с. Баня, ул. „Двадесет и втора” №
007;
• С решение № 1601/29.08.2008 г. утвърждава на „Е.Г. –
ДИМИТРОВГРАД” ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” и месечен отчет за премия „Джакпот” в
игрална зала с адрес: гр. Харманл бул. „България” № 22;
• С решение № 1603/29.08-2008 г. утвърждава на
„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с играни автомати” със системи за формиране на премия
„Джакпот” при взаимно свързани игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Добрич, пл. „Свобода” № 8;
• С решение № 1608/29.08.2008 г. утвърждава на „КУИНС
ТРЕЙД” ЕООД, 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 в игрална зала с
адрес: гр. Раковски, кв. „Ген. Николаево”, ул. „Симеон І”, УПИ
ХІІ-1640;
• С решение № 1609/29.08.2008 г. утвърждава на „ЛОТОС”
ООД, гр. Сливен, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хзартни игри с игрални
автомати” със системи за формиране на специална премия „Джакпот”
при взаимно свързани игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Сливен, бул. „Георги Данчев”, атракционна площадка КВК;
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ГОДИШНА СРЕЩА НА GREF 2008
(Gaming Regulators European Forum) – Копенхаген, Дания
РЕЗЮМЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДОКЛАДИ
ИСЛАНДИЯ
През м.г. министърът на правосъдието и религиозните въпроси назначи
постоянен комитет по въпросите на хазарта, хазартните игри и залаганията.
Основната задача на новия орган е да прави предложения до министъра относно
изменения на Закона за лотариите от 2005 г. Други три сфери, които се възлагат
за наблюдение на комитета, са:
1. Да наблюдава и да бъде информиран за развитието на законодателството и
ситуацията в Европа по отношение на лотариите, а именно –
законодателни реформи, случаи на нарушаване на законодателството и
съдебни решения.
2. Да предоставя на министъра предложения за социологически и научни
изследвания по отношение на проблемния хазарт, нелегалния хазарт и т.н.
3. Да предлага области, в които да бъдат провеждани инициативи за
реформи.
ФИНЛАНДИЯ
Основни промени в политиките или регулациите на хазарта
Работата по изменението на Закона за лотариите бе приключена на
30.11.2007. Едно от предложенията в първата част на проекта предвижда нови
разпоредби по отношение на възрастовото ограничение за достъп до хазартни
игри, както и за самия маркетинг на хазарта. Предлага се 18 г. минимална
възрастова граница за всички участници в хазартни игри, при които се залагат и
използват пари. Предлагането на пазара на игри, които имат особен потенциален
риск за предизвикване на проблеми с хазарта, ще бъде забранено на места,
различни от специални игрални обекти или казина. Проектозаконът на лотариите
предвижда също така нови наказателни разпоредби за организиране на
нелегални игри с пари и за нелегално предлагане на законови игри с пари.
Втората част на проекта ще засегне въпросите за системата за издаване на
лицензи, идентификация и на играчите на игрални машини, интернет покерът и
други нови форми на хазарт, организация и финансиране на органите за издаване
на лицензи и за контрол на хазарта, финансиране на мониторинг, изследване,
превенция на проблемен хазарт и лечение на лица, зависими от хазарт.
Развитие в хазартната индустрия
Асоциацията на организаторите на игри с игрални автомати (RAY)
планира да пусне машини, които ще работят също и с електронни пари. RAY има
лиценз за организиране на игри в казино във Финландия, но досега в страната на
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никого не е издавано разрешително за такава дейност по интернет. Самата
асоциация заяви, че няма намерение да организира онлайн игри в казино.
Veikkaus Oy подаде документи за промяна на разрешението си за хазартна
дейност. Компанията би искала например да организира бинго по интернет. Това
би означавало огромна промяна във финландската хазартна система: играта би
трябвало да бъде провеждана без прекъсване (07-23 ч. на интернет сайта на
Veikkaus Oy) с над 200 тегления на ден. Като сравним тези параметри с
традиционната лото игра, която има само едно теглене на седмица, се вижда, че
промяната би била огромна. Veikkaus Oy би искала също така да провежда
международна лото игра съвместно с други европейски държави.
Решения на съда
Има решение на съда относно турнирите по покер. Апелативния съд на
Хелзинки постанови в свое решение от 10 април 2008 г., че покерът е не само
игра на уменията, а и хазартна игра на късмета.
Министерство на вътрешните работи поиска от полицията да разследва
няколко случая на предлагане и промотиране на нелегални хазартни игри с
парични залагания във Финландия. Към момента все още няма решение на съда.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Национална комисия по хазарта
Комисията по хазарта влезе в правомощия като нов регулаторен орган от 1
септември 2007 с влизането в сила на новия Закон за хазарта на Великобритания
от 2005 г. В момента комисията регулира всички форми на търговски хазартни
игри с изключение на Националната лотария (която се регулира от Националната
комисия за лотарията) и залаганията (които се регулират от органа за
финансовите служби). Всички организатори, които провеждат хазартни игри във
Великобритания, а освен това и някои физически лица, вече трябва да имат
разрешение от Комисията по хазарта. Към днешна дата са издадени над 4300
разрешения за организиране на хазартни дейности за всички видове игри и около
4200 лични лицензи. Според новия закон вече местните власти са отговорни за
предоставянето на лични лицензи за хазартни дейности. Рекламата на хазартни
дейности вече е разрешена във Великобритания, а резрешителните трябва да са в
съответствие с кодексите за рекламна практика на Комитета по рекламна
практика и на Комитета за разпространение на рекламната практика. Рекламата
на сайтове за хазарт по интернет във Великобритания е разрешен единствено на
организатори, които имат разрешение от Комисията по хазарта или на
организатори със седалища в Европейското икономическо пространство (вкл.
Гибралтар).
В бъдеще ще има само два вида казина – големи и малки – дефинирани
според минималното предоставяне на хазартни игри и местата в помещенията, в
които не се предлага хазарт, както и минималния брой игрални маси, като във
всяка категория са разрешени до 8 казина. За момента правителството замрази
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плановете за регионални казина. Сега съществуващите – много по-малки –
казина, продължават да работят и към момента са около 145.
Комисията публикува Изследването за разпространение на хазарта във
Великобритания – 2007 г. и то е първото от 1999 насам. Следващото ще бъде
проведено през 2009/2010. Според последното изследване 68% от населението –
което представлява около 32 млн. възрастни, са участвали в някаква форма на
хазартна игра през последната година (72% - около 33 млн. души през 1999). За
около 10 млн. души единственото участие в хазартни игри през м.г. е било това в
тиражите на Националната лотария (11 млн. души през 1999).
Най-популярната от хазартните дейности във Великобритания през
последната година е било участието в тиражите на Националната лотария (57%
от възрастното население), моментни игри (скреч карти - 20%), залагания за
конни надбягвания (17%) и игра на автомати (14%). 6% от населението използва
интернет, за да участва в хазартни игри (3% са играли покер онлайн или казино
игри по интернет, а 4% са залагали в букмейкърски сайтове).
Нивото на проблемните играчи сред възрастното население е около 0,6%,
което е около 284 000 души (същият процент като през 1999).
Национална комисия за лотарията
Националната лотария на Великобритания е една от най-успешните в
света. От 1994 г. досега продажбите от билети са достигнали около 62 млрд.
британски лири. Продажбите на билети за 2007/08 достигнаха сума от почти 5
млрд. британски лири (около 6,2 млн. евро) от игри с тегления, скреч карти и
моментни игри с награди (последните се провеждат изключително по интернет).
Това представлява около 1,3 млрд. британски лири за финансиране на добри
каузи, от които 275 млн. лири са дадени за подготовката на Олимпиадата в
Лондон през 2012 г. и за Параолимпийските игри.
ПОЛША
Хазартните игри и залаганията се регулират от Закона за хазартните игри и
залаганията от 29 юли 1992 г. През миналата година бяха подготвени промени в
закона, които се отнасят предимно до засилване на контрола. Те се наложиха
поради разширяването на обхвата на хазарта през последните години –
нарастване на броя на организаторите на хазартни игри и увеличаване на броя
на местата, където такива игри се предлагат, а също популяризирането на някои
видове игри и по-конкретно – автомати с ниски залози, промоционални лотарии
и лотарии с телефонни обаждания.
Приходи от данъци от хазартни игри за 2007 г.
- цифрови игри – 783 млн. евро
- казина – 395 млн. евро
- игрални зали – 611 млн. евро
- залагания – 250 млн. евро
- бинго зали – 662 000 евро
- кеш лотарии – 40 млн. евро
- игри на автомати с ниски залагания – 1,456 млрд. евро
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ШВЕЦИЯ
През есента на 2007 г. Комисията по хазарта продължи да прави списък на
нелегалните игрални автомати, който бе направен през 2003 г.
Инвентаризацията показа, че броят на нелегалните машини, поставени на
обществени места, е намалял с почти 50%. През есента на 2007 г. Върховният
административен съд излезе с решение за интернет кафенетата. В решението на
съда се посочва, че „операции с компютри, които имат качени програми за
хазартни игри, които например са свързани в т.нар. LAN-система (local area
network) или са в друга интернет връзка, трябва да искат разрешение от
Комисията по хазарта за тази дейност.” В този случай трябва да се прилага
Законът за някои форми на хазартни игри на игрални автомати от 1982 г., но
най-общо дефиницията и в Закона за хазарта е същата. През пролетта на м.г.
съдът също така се произнесе, че покер турнирите, които се организират с
участието на много играчи, са в нарушение на Закона за лотарията. Вследствие
на това бяха арестувани двама организатори на такива турнири.
АВТОНОМНА ОБЛАСТ НА БАСКИТЕ, ИСПАНИЯ
Автономната област на баските има законодателство, което й дава
изключителни права да регулира и да планира всички хазартни дейности, с
изключение на тотализатора, чийто печалби от залагания отиват за
благотворителност, както и на обществените лотарии – последните две са от
компетенциите на правителството на Кралство Испания.
1. Хазартните игри по сектори
а. Казина
В Автономната област на баските има две казина – в градовете Билбао и Сан
Себастиан. Планирано е откриването на трето казино в провинция Алава.
- Казино Нервион, гр. Билбао: приходи от игри на маса за 2007 г. – 7,385
млн. евро; приходи от игрални машини за 2007 г. – 4,415 млн. евро;
- Казино Курсаал, гр. Сан Себастиан: приходи от игри на маса за 2007 г. –
3,432 млн. евро; приходи от игрални машини за 2007 г. – 5,687 млн. евро;
б. Бинго зали
В Автономната област на баските има 19 бинго зали. Този сектор от хазарта
претърпя тежка криза през 2007 г. със 6% спад в оборота спрямо 2006 г. Бяха
предприеми нормативни мерки, за да се преодолее кризата с бинго залите.
в. Игрални машини
Броят на игралните машини в Автономната област през 2007 г. бе 11 772. В
това число се включват и машините, поставени в центрове за хазартни игри
(1500 бр.), които изплащат по-високи награди.
г. Игрални зали
В Автономната област на баските има над 100 игрални зали. В тази обекти
могат да се разполагат автомати Категория Б, които изплащат максимална
печалба от 240 евро.
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д. Залагания
В Сан Себастиян има компания, която организира залагания за конни
надбягвания. През 2007 г. бяха издадени три лиценза за залагания върху
резултати от спортни събития – в момента се тества софтуерът, а дейностите
ще започнат през лятото на т.г.
ФРАНЦИЯ
През 2007 г. приходите от хазартни дейности на 194-те казина във Франция
достигнаха общо 2,8 млрд. евро, което представлява увеличение с 3,07%
спрямо предходната година. Това е забележителен резултат, като се има
предвид, че от м.г. влезе в сила задължителният контрол на лични документи
на посетители на игрални зали. Трябва да се отбележи, че преди въвеждането
на този задължителен контрол, собствениците на казина смятаха, че това няма
да е благоприятно за тяхната дейност и се опасяваха от спад с 30% на своите
приходи. В началото на 2008 г. приходите от хазартни дейности намаляха,
което се дължеше, от една страна, на забраната за тютюнопушене на
обществени места, а от друга – на недобрата, като цяло, икономическа ситуация
във Франция. Основна промяна през последните месеци бе пускането на Тексас
Холд’ем покер във френските казина – и като кеш игри, и като турнири. Тази
игра привлече нови клиенти на казината. Тя е много популярна и е широко
рекламирана в медиите. Турнирите се организират от асоциации или от
клубове, създадени от играчи на покер. Тези турнири се считат за легални, ако
играчите не плащат такса за участие.
Електронните игри на маса – основно рулетки и Тексас Холд’ем покер, все
още се тестват. Особено внимание отделяме на начина, по който се пресмятат
приходите от този вид машини и по-специално как те се гарантират в случай на
спиране на компютъра, както и по отношение на превенцията за пране на пари.
Що се касае до системите на прогресивен джакпот, които свързват повече
казина, текстове от Закона за казината ще бъдат изменени преди края на т.г.
Бяха проведени няколко операции по отношение на онлайн хазарта – както за
дейността на такива сайтове, така и във връзка с рекламни компании на уеб
страниците. Съдебни действия бяха предприети срещу сайта Winamax, както и
срещу сайта Unibet, чийто директор – г-н Ерик Ниландер, бе арестуван в
Холандия през октомври 2007 г. на основание европейска заповед за арест и бе
прехвърлен във Франция, където срещу него се води дело за поддържане на
нелегални игрални къщи и за организиране на нелегални лотарии.Различни
футболни клубове, такси компания, регистрирана в Париж, турнир по покер,
специализиран спортен уебсайт и друг за детски игри с линкове към сайт за
хазартни игри бяха обект на съдебни действия срещу рекламни кампании,
промотиращи онлайн хазарт.
ХОЛАНДИЯ
Обща политика
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Министърът на правосъдието по множество поводи е подчертавал, че ще
продължи рестриктивната политика по отношение на хазарта.
Законодателство
В процес на подготовка е проект на нов Закон за игрите на късмета. Той ще
включва регламенти за хазартните игри, хазарта и залаганията (вкл. игрални
машини), а също така и за контрола и прилагането на закона –
административни и наказателни разпоредби. Очаква се правителството да
обсъди проектозакона през юли 2008 г.
Казина
Тъй като бе достигнат максималният брой от 14 работещи казина, в
обозримо бъдеще няма да бъдат откривани нови. Въпреки това обаче Holland
Casino възнамерява да открие ново казино в Амстердам в близките няколко
години и в същото време да закрие казиното на летище «Скипол» в столицата.
Казино-«пазарът» няма да се отваря и Holland Casino ще остане единственият
оператор на 14-те казина в страната.
Хазарт по интернет
Проектозаконът за интернет хазарта, който щеше да позволи на Holland
Casino да предложи възможност за онлайн хазарт в едно казино за пробен
период от 3 г., бе отхвърлен от Сената през април т.г. с 37 на 35 гласа.
Данъци за хазартни дейности
От 1 юли 2008 г. данъкът за всички игри на шанса ще бъде 29%. Това
означава, че всички частни оператори на игрални машини вече ще плащат 29%
данък вместо 19% досега.
Нов регулаторен орган
Настоящият Борд за контрол върху хазартните дейности ще бъде заменен от
нов регулаторен орган – т.нар. Орган по хазарта, който ще бъде независим и ще
има повече правомощия, не само по отношение на регулирането на
обществените компании за хазартни дейности, но и на частните оператори на
игри с игрални машини в Холандия. Предвижда се той да започне да работи от
януари 2010 г.
Прилагане на законодателството
Министърът на правосъдието определи още по-категорично своята политика
по отношение на нелегалния хазарт по интернет. Няколко оператори (вкл.
интернет портали) получиха писма от министъра на правосъдието, в които бяха
помолени да прекратят нелегалните си действия. Също така банки и компании
за кредитни карти получиха съобщения да спрат обслужването на плащания за
тези нелегални дейности. Оттук нататък случаите са в правомощията на
службата на Главния прокурор. Бяха предприети наказателни разследвания
срещу две търговски компании, собственици на тв- и радио станции, които
предлагат т.нар. медийни игри, които не са в съответствие с Етичния кодекс на
промоционалните игри. Станциите спряха игрите и бяха дадени на съд.
Районният съд на Хаарлем отсъди, че само кратки игри по телефона, които
очевидно са свързани със съответните тв програми, съответстват на Етичния
кодекс.
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Министерството на правосъдието поръча проучване за нелегалния
хазарт, а резултатите от самото изследване се очакват в края на т.г.
УНГАРИЯ
Промени в законодателството през 2007 г.
- При съдебни касузи, касаещи хазартни дейности, бе възстановена
възможността за преразглеждане на административно решение с изключение на
случаите, когато е била наложена глоба;
- Общите лицензионни условия за игри с тегления бяха допълнени със
специални правила за бинго, а общите лицензионни условия за залагания – със
специални правила за залагания върху резултати от конни надбягвания;
- Законът за превенция и предпазване от изпиране на пари и финансиране на
тероризъм, който е в сила от края на 2007 г., разшири обхвата си и с т.нар.
електронни казина.
Продължават проблемите, които произтичат от липсата на
регламенти за хазартните игри по интернет.
Хазартен пазар
През 2007 г. общите приходи от хазартни дейности са били 980 млн. евро. В
тях най-голям е относителният дял на игрите с тегления - 509 млн. евро,
следвани от приходите от игрални машини – 359 млн. евро; общите нетни
приходи от шестте казина в Унгария за м.г. са били 41 млн. евро. Общите
приходи от хазартни дейности са се увеличили с 3% спрямо размера им от 2006
г., като скокът на приходите на казината е 6%, за игралните машини – 4%, а
останалите видове игри са без промяна. Във връзка с тези данни ще добавим, че
спря тенденцията към намаляване на броя на игралните зали и на игралните
машини, докато разпространението на промоционални и други игри, които са
извън обхвата на Закона за хазарта, продължава.
ЕСТОНИЯ
Контрол
През 2007 г. бяха проведени проверки, при които бяха открити
незначителни нарушения на Закона за хазарта от страна на някои организатори.
Тази година приоритет ще бъдат проверките на лотариите, които се
организират от държавната компания „Eesti Loto” и от малки неправителствени
организации. Специално внимание ще бъде отделено на организирането на
хазартни игри на пътуващи пътнически кораби.
Разрешителни
В момента има издадени 18 разрешителни за игри на късмета. През 2007 г.
на пазара излязоха трима нови оператори на хазартни игри. Бяха дадени 2
лиценза за залагания/тотализатор и 3 – за оператори на игри на познанията и
уменията.
Оборудване за игрални обекти
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През 2007 г. броят на игралните машини на хазартния пазар в Естония бе
значително увеличен – появиха се 1000 нови автомата. Тази тенденция
продължи и през първите месеци на 2008 г. и се стабилизира през м. май (в
момента има инсталирани общо 5126 игрални машини и 66 маси в 166 игрални
обекта). Това увеличение се свързва с новия Закон за хазарта, с който се
въвеждат стриктни правила за игралните обекти – например минималният брой
игрални машини за даден обект вече ще бъде 40-сет, а сега е 8.
Нов проектозакон за хазарта
Новият проектозакон за хазарта се подготвя от 2006 г. Очаква се
Парламентът да го приеме след лятната ваканция и той да влезе в сила от
началото на 2009 г.
ЛАТВИЯ
В Латвия има 19 оператори на хазартни игри, както и държавното
акционерно дружество “Latvijas Loto” (националната лотария). Общите
приходи от данъци от хазартни дейности за 2007 г. са 288,58 млн. евро. Към
края на м.г. в страната са работели 16 казина, 558 игрални зали и е имало 16 850
игрални съоръжения (игрални машини, рулетки, маси за игра на карти).
Основни проблеми
- Нелегално – според Закона за хазарта на Латвия, - рекламиране основно по
интернет на нелатвийски оператори на хазартни игри – Betway.com, Bwin.com и
др.;
- Даване на определение на т.нар. медийни игри и на дефиниране на техните
различия с лотариите и интерактивните игри.
СЛОВЕНИЯ
Промени в законодателството
През април т.г. министърът на финансите подписа Наредбата за хазарта по
интернет, а съвсем скоро ще бъдат пуснати още две наредби – тази за
техническите изисквания към игралните продукти и техническите съответствия
и, втората, за информационната система за наблюдение и контрол. Последните
два документа са от 2002 г., но през последната година в текстовете бяха
направени значителни изменения и се очаква те да влязат в сила от това лято.
Хазартът по интернет бе разрешен с изменението от 2001 г. на Закона за
хазарта, с което се определя, че организирането на този вид хазарт е позволено
единствено на търговски компании, които имат вече издадено разрешително за
провеждане на класически (лотарии) или на специални хазартни игри (игри в
казино) в казина. В този смисъл новата наредба разписва по-подробни условия
за организирането на такива хазартни игри.
Значителни развития в хазартната индустрия
В Словения класически хазартни игри (т.е. лотарии) могат да бъдат
организирани от най-много двама организатори, а от своя страна
правителството може да даде максимум 15 разрешителни за казина и максимум
45 - за игрални зали. Към момента 7 различни акционерни дружества държат 13
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лиценза за казина. Към момента правителството е дало 36 разрешителни за
игрални зали. Освен това има и двама организатори на лотарии, които
провеждат 14 различни класически хазартни игри. В момента на територията на
страната са тествани и работят легално 283 игрални маси и 4265 игрални
машини в казина и 4258 игрални автомати в игрални зали.
Отговорен хазарт
През последната година бе поставен акцент върху отговорността към
играчите и към предпазването от развиване на зависимост от хазарт. Въпреки,
че в Закона за хазарта той не е експлицитно посочен, по инициатива на Бюрото
за контрол върху хазартната дейност този термин бе включен във всички
концесионни договори на организаторите на хазартни игри.
БЕЛГИЯ
В центъра на вниманието – игрите на шанса
През 2007 г. много пунктове за залагания работеха без да спазват закона. В
тези случаи Комисията по хазарта няма правомощия да се намесва. Въпреки
това обаче тя подкрепи операцията «Betex», която се проведе на 22 май м.г. с
помощта на служители от службите за финанси и за борба с данъчните измами.
Бяха посетени общо 173 обекта, 88 от които бяха принудени да спрат да
приемат залози, а други 8 бяха затворени. Комисията по хазарта настоява тези
пунктове да бъдат предадени на нейните правомощия, за което обаче е
необходима промяна в закона.
2007 г. бе белязана и от увеличаваща се популярност на покера и
конкретно на Тексас Холд’ем покер, който е създаден в САЩ. Комисията
настоява да започне дебат по този въпрос съвместно с Парламента.
Казина
През 2007 г. броят на игралните машини в казината в страната нарасна със
174 и достигна общо 942 автомата. Кралският указ от 2 декември 2006 г.
също така разшири възможностите за игра на покер, която към момента е
забранена извън казината, като даде право за организиране на «кеш игри», в
които играчите могат да взизат или да излизат от играта както поискат, както
и за организиране на мини турнири с ограничени възможности за повече от
едно закупуване на жетони.
Игрални зали
Законът позволява максимум 180 игрални зали на територията на Белгия.
През 2007 г. всички тези разрешения бяха дадени. Нито един оператор не се е
отказал доброволно предсрочно от своя лиценз.Комисията по хазарта
продължава да отказва да увеличи максималния брой на игрални машини,
разрешени според закона. Операторите на игрални зали пък от своя страна
искат да им се даде възможност да инсталират електронни маси за покер с цел
да си върнат клиентите, които вече не посещават техните обекти.
Т.нар. медийни игри
В Комисията бяха подадени 5 искания за организиране на т.нар. медийни
игри, 4 от които бяха одобрени, а единият кандидат оттегли своите документи.
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През 2007 г. в Комисията постъпиха над 400 жалби, свързани с такива игри. В
края на м.г. бе извършена цялостна оценка на Кралския указ за медийните игри.
Явно настоящото законодателство не е достатъчно и този вид игри трябва да
минат на лицензионен режим.
ШВЕЙЦАРИЯ
Казина
Към края на м.г. в казината на територията на Швейцария е имало 3419
игрални машини и 245 маси за игри, от които са внесени данъци в размер на
337 млн. евро. От тях около 285 млн. евро са разпределени за нуждите на
социалното осигуряване, а 52,5 млн. евро – на кантоните, които поддържат
казина. Федералният борд по хазарта на Швейцария, който контролира
управлението на казината и хазартните дейности в тях, не е издал нито едно
наказателно постановление през м.г. Швейцарското законодателство
забранява предоставянето на възможност за участие в игри на късмета извън
казината, както и използването на електронна връзка – например интернет –
за такива игри. За подобни случаи през м.г. бордът е предприел 67
наказателни процедури, което е значително по-малко в сравнение с 2006 г.,
когато случаите бяха 144.
Процедура срещу игралните машини “Tactilo”
От 1999 г. “Loterie Romande” (компания, който организира лотария във
френскоговорящата част на Швейцария) използва игрални машини, наречени
“Tactilo” (електронна версия на скреч картите). Бордът попита дали тези
машини трябва да се възприемат като лотария или като игрални автомати. На
базата на различни проучвания, Бордът реши в началото на м.г., че “Tactilo”
изключително много приличат на игралните автомати в казината. По този
начин те стават обект на Закона за хазарта и съответно – тяхното разполагане
извън казината е забранено. Бордът разпореди в рамките на шест месеца всички
“Tactilo” да бъдат изтеглени от местата, където в онзи момент са били
разположени. “Loterie Romande” подаде жалба срещу това решение във
Фередалния административен съд.
Покер
Вследствие на много искания Бордът по хазарта проведе проучване за
покера. След като анализира различните варианти на Тексас Холд’ем покер,
Бордът излезе със заключението, че когато се играе с парични залагания,
покерът трябва да се разглежда като игра на късмета. Все пак Бордът отбеляза,
че когато се играе на турнири, покерът може да се възприема като игра на
познанията и уменията, което означава, че в такива случаи Тексас Холд’ем
покер турнирите могат да се организират извън казината.
Лотария и залагания върху резултати от спортни събития
Към момента е преустановено основното преразглеждане на Закона за
лотариите (в сила от 1923 г. и който досега никога не е бил изменян). 26-те
швейцарски кантона (регулаторните органи и собствениците на двете основни
компании за лотарии и залагания върху резултати от спортни състезания)
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изработиха междукантонален договор, чиято цел е да отстрани сега
съществуващите различия и несправедливости в сектора.
МАЛТА
През последната година броят на исканията за организиране на хазарт по
интернет в Малта продължи да се увеличава. Като част от допълването и
осъвременяването на Наредбата за хазарта по интернет, през последните
месеци заедно с всички заинтересовани страни се подготвят „Стандарти за
онлайн хазартните дейности”.
Казина и други „наземни” хазартни дейности
2007-ма бе сравнително успешна година за четирите казина в Малта с
„наземни” хазартни дейности. Всички те регистрираха увеличение на
приходите в сравнение с предходните години. От гледна точка на спазване на
законодателството, казината не са регистрирали никакви нарушения.
Онлайн хазарт
Регулирането на онлайн хазарта е секторът, в който се влага основната
част от ресурсите на Комисията. За последните 12 месеца бяха издадени 25
пълни лицензи и други 80 - временни. Освен това Комисията е прекратила или
отнела известен брой лицензи поради несъответствие. Така към момента
валидните разрешителни са общо 244, от които 101 – пълни, и 143 временни.
ХЪРВАТИЯ
Хазартният сектор се регулира от Закона за игрите на късмета и игрите с
награди от 2002 г., както и от шест наредби, които покриват всички сфери на
хазартните дейности. В съответствие с разпоредбите на закона, правото за
организиране на всички видове игри на късмета е предоставено на “Croatian
Lottery”, която е изцяло държавна компания. Също така според закона, освен
лотарийни игри, игри на шанса могат да бъдат организирани от търговски
дружества със седалище на територията на Хърватия и които имат разрешение
за такава дейност.
Към края на 2007 г. в Хърватия е имало 57 разрешения за
зали за игрални машини, 17 разрешения за игри в казино и 12 – за пунктове за
залагания.
Общите данъци от хазартни дейности, внесени в бюджета през 2007 г., са
се увеличили с 20,61% спрямо размера им от 2006 г. През 2006 и 2007 г. бяха
отворени значителен брой нови зали за игрални машини. Поради тази причина
бе изменена Наредбата за игрите на късмета. Вече изрично се посочва, че
разстоянието между игрални зали и казина и училища и църкви не може да
бъде по-малко от 500 м.
В края на 2007 г. в Хърватия е имало 235 маси за игра и 1822 игрални
автомати в казината, както и 9093 автомати в игрални зали.
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Превод: Ваня Войнова – главен експерт в отдел „Методология, анализи,
прогнози и игрални съоръжения”

ЦИФРОВИТЕ ИГРАЛНИ МАШИНИ БИХА МОГЛИ ДА
ПРОМЕНЯТ ХАЗАРТНАТА ИНДУСТРИЯ
Асошиейтед прес, Калифорния

Инженери на Pure Depth Inc. в продължение на години разработваха
инструменти, чрез които да се създават 3D карти на военни зони и в крайна
сметка дадоха лиценза за свръх секретната технология на военноморските и
на военновъздушните сили на САЩ.
Но всъщност Силиконовата долина направи удара с тази технология, като
през октомври 2006г. подписа договор с International Game Technology Inc. –
най-големия създател на игрални машини в света.
Според експерти от бранша реалистичният дигитален видео екран е
последното препятствие за пълното цифровизиране на т.нар. едноръки
бандити. Новият екран, създаден от PureDepth и други компании – и чието
пускане на пазара е предвидено по-късно тази година (2007г.) – би могло из
основи да промени хазартната индустрия на САЩ с годишен оборот от 85
милиарда долара, както и начина, по който този сектор се регулира. Когато
високотехнологичните игрални автомати бъдат пуснати на пазара,
програмистите ще могат да контролират почти всички аспекти от играта –
цена, печалба, дори картинките, които се показват на екрана при печалба.
Операторите на казина ще бъдат в състояние да правят промени в реално
време посредством сървъри от дистанция, свързани с чиповете на компютрите
вътре в игралните машини.
„Това е последният елемент от пъзела”, казва финансовият анализатор
Емий Марсел Римей, който наблюдава хазартната индустрия за Jefferies & Co.
„Тези нови системи са толкова различни от машините, с които разполагаме
сега. Всеки път, когато натиснеш бутона, ти се струва, че това е истинска
точна наука.”
Ако „Бийч Бойс” свирят в „Луксор” в Лас Вегас, следващото поколение
игрални автомати би могло да показва изображения на членовете на
музикални групи вместо черешки, цифри или други символи. Ако на линията
на печалбата се появяват снимки на певци от групата, вграден в машината
принтер би могъл да „дава” билети за първия ред за концерта на групата.
Или да предположим, че залата за монетни игрални апарати в елитните
казина се изпразва около 19 ч., когато идват големите играчи, които харчат
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много пари. С няколко натискания на клавишите програмистите биха могли
да променят минималния залог от 1 долар и да предложат нарастващ джакпот
от всички апарати в обекта – или дори от хиляди машини, разположени в
целия щат.
„Ако пък във Вегас дойдат служители от NASCAR, изображенията на
плодове от екраните на машините могат да бъдат сменени с коли”, казва Фред
Ангелопулос, директор на създадената през 1999 г. PureDepth със седалище в
Redwood Shores.
Без дигиталните монитори и сървъри служителите вероятно ще трябва
ръчно да пресмятат печалбите, да сменят стъклата и пластините, както и да
местят самите машини.
Все пак цифровите игрални машини не са застраховани от вирусите или
от прекъсване на работата, както и персоналните компютри. Контрольорите
казват, че тези апарати ще бъдат привлекателна мишена за хакери, които от
десетилетия се опитват да подправят игрите и да нагласят печалбите.
През 2000 г. програмист от Едмънтън, Канада, откри слабост в софтуера,
който му позволи редовно да печели по 500 и повече долара на някои видео
покер машини. Производителят на машините - WMS Industries Inc., оцени
загубата от тази случаи на поне 1 милион долара и даде под съд мъжа, който
пък заплаши да публикува в интернет схемата за печелене.
Комисията по хазарта на щата Невада, чиято работа е модел за
регулаторните органи от цялата страна, миналата година прие нови правила за
цифровите игрални машини. Комисията трябва да одобри всички промени в
софтуера – дори картинките. Този процес отнема до 30 дни.
Комисията държи на работа 11 специалисти по компютри, IT безопасност
и мрежи. Най-късно до края на 2007 г. тя ще удвои броя на тези специалисти.
Приблизително половината от 835 000-те игрални машини в цялата
страна имат видео монитори и много от тях са свързани, но представители от
хазартната индустрия признават, че повечето от тях са „провал”, тъй като им
липсва простичкият звук „трак-трак-трак” на барабаните, когато стигат до
линията на плащане.
Мечтата на производителите са игралните видео машини, които могат да
произведат този звук – респективно, да предизвикат автентичното чувство у
играча.
PureDepth се опита да намери механична алтернатива на традиционните
трикове за създаване на оптична измама и предизвикване на илюзия за
пространственост. Подобни трикове – използване на различни видове 3-D
очила – причиняваха гадене и главоболие и бяха отхвърлени от собствениците
на казина.
Тъй като екраните с течни кристали поевтиняват, инженерите от
лабораторията на PureDepth в Нова Зеландия решиха да сложат два или
повече LCD монитора в един екран с цел да се създаде дълбочина на визията –
измамно проста идея, защитена с 45 патента и още около 70, които чакат
да бъдат парафирани.
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Разположената в Рино, Невада фирма за игрални технологии IGT се
надява да направи дебюта на първите машини с видеомонитори с много нива
на PureDepth през ноември т.г. по време на Global Gaming Expo в Лас Вегас.
Компанията не иска да каже колко ще струват тези апарати, но цената им ще е
по-висока от тази на машините с механични колела, която стига до 15 000
долара.
През април 2008г. ще започне прилагането на различен подход към
триизмерните видео слот системи, когато се очаква Waukegan, със седалище в
Илинойс, да представи игралната машина „Monopoly Super Money Grab”.
Нейния хибриден монитор има механично колело зад видео екран, което се
задвижва, когато на линията за плащане се подредят определени комбинации.
Традиционните игрални машини с 3 и 5 рийла имат ограничен брой
комбинации, но добавянето на видео рийлове, увеличи техните възможности
и разшере полето на действие на програмистите.
Едно нещо е малко вероятно да се промени в новата ера на цифровите
игрални машини: шансът да спечелиш не се увеличава.
„Нека да бъдем честни: всичко в дизайна в казината и в самата игра е
предназначено да влияе върху психиката на играча,” казва Джефри Алън,
директор за бизнес развитието в Bally Technologies Inc., със седалище в Лас
Вегас – друга топ фирма в производството на игрални машини.
Ед Рогич – вицепрезидент на фирма за игрални технологии, казва, че
играчите, които по-рано тази година са тествали прототипите на тези
дигитални монитори, много трудно могат да направят разликата между тях и
механичните машини. Това е добър знак: много играчи от старата школа
предпочитат ниско технологичните машини.
Маргарет Спенс в Cache Creek Casino критикува съвременната версия
видео игрални апарати и с тъга припомни времето на старите колела.
„Все още ми липсва дърпането на старата ръчка и онази голяма тръба,
която може да се напълни с монети, когато удариш джакпота”, казва 71годишната Спенс, която живее в Конкорд и играе с по 1 долар на машините
„Blazing 7s”. „Видео игралните автомати ми се струват загуба на време – като
видео игрите.”
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прогнози и игрални съоръжения”
Превод: Ваня Войнова – главен експерт в отдел „Методология, анализи,
прогнози и игрални съоръжения”

