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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2008 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 1686/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ЕВРОПА ГЕЙМ” ЕАД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Проф. Иван Странски” № 3Г, вх. Б;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 1610/05.09.2008 г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 47А, със 20 (двадесет)
броя игрални автомати;
• С решение № 1649/12.09.2008 г. дава разрешение на
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, ъгъла на ул. „Цар Иван Асен ІІ” и ул. „Ради Овчаров”
- кино, с 22 (двадесет и два) броя игрални автомати с 22 (двадесет и
два) броя игрални места, таксата се плаща на две равни вноски;
• С решение № 1650/12.09.2008 г. дава разрешение на
“ШАНС 07” ЕООД, гр. Поморие, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, пл. „Свилена”, х-л „Свилена”, с 24 (двадесет и четири)
броя игрални автомати с 29 (двадесет и девет) броя игрални места;
• С решение № 1651/12.09.2008 г. дава разрешение на
„СИНЕМА КЛУБ” ООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Нишава” № 159, вх. А, със 16 (шестнадесет)
броя игрални съоръжения с 21 (двадесет и един) броя игрални места,
таксата се плаща на две равни вноски;
• С решение № 1652/12.09.2008 г. дава разрешение на „Е.Г. –
РУСЕ” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
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игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ж.к. „Дружба 3”, ул. „Даме Груев” № 4 с 21 (двадесет и един)
броя игрални автомати с 21 (двадесет и един) броя игрални места,
таксата се плаща на две равни вноски;
• С решение № 1653/12.09.2008 г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.Самоков, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години в
игрална зала с адрес: гр. Ихтиман, ул. „Полковник Борис Дрангов”
№ 5 с 10 (десет) броя игрални автомати;
• С решение № 1654/12.09.2008 г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок 10 (десет) години в игрална
зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Раковски” № 16, с 15 (петнадесет) броя
игрални съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 1686/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ЕВРОПА ГЕЙМ” ЕАД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Проф. Иван Странски” № 3Г, вх. Б;
• С решение № 1731/30.09.2008 г. дава разрешение на „петър
рашков”, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Сандански, ул. „Македония” № 34;
• С решение № 1732/30.09.2008 г. дава разрешение на „ДЖОГ
1” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Слатина”, ул. „Прелом” № 10;
ІІІ. ЧИСЛОВИ ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 1730/30.09.2008 г. дава разрешение на
„КАЗИНО ДИАМАНТ 1” ООД, гр. Пловдив, за организиране на
числова лотарийна игра „Бинго” за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11, бинго „Риц
Стар”;
• 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;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

9

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЕЧE
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2008 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 1611/05.09.2008 г. дава разрешение за
продължаване на срока на „ЕЛ. ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Солунска” № 20;
• С решение № 1733/30.09.2008 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. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 13;
• С решение № 1734/30.09.2008 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. София, ул. „Цар Самуил” № 102;
• С решение № 1735/30.09.2008 г. дава разрешение за
продължаване на срока на „ДЖОКЕР КЛУБ” ЕООД, гр. Русе, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Омуртаг, ул. „Неофит Рилски” №
10;
ІІ. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 1655/12.09.2008 г. дава разрешение за
продължаване срока на издадено разрешение на „ДЪРЖАВНА
ПАРИЧНО – ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, за организиране на
моментна лотарийна игра „Шанс за всички”;
СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ИЗДАДЕНИ
РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ
СЕПТЕМВРИ 2008 Г.
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І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 1612/05.09.2008 г. дава разрешение на
„КЕПРИКОРН 555” ЕООД, с. Аксаково, за намаление с 4 (четири)
броя игралните маси в игрално казино “DIAMOND CLUB” с адрес: гр.
Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л „Хавана”;
• С решение № 1656/12.09.2008 г. дава разрешение на
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в игрално казино
с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4, х-л „Бизнес Хотел
Интерхотел Гранд Хотел София;
• С решение № 1687/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър, за намаление със 7 (седем)
броя ва игралните маси и с 5 (пет) броя на игралните маси в игрално
казино с адрес: к.к. Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас,
хотел „Кубан”;
• С решение № 1688/18.09.2008 г. дава разрешение на
”ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър, за намаление с 6 (шест) броя
на игралните маси в игрално казино с адрес: гр. Несебър, област
Бургас, к.к. Слънчев бряг, хотел „Хризантема”;
• С решение № 1689/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ВЕЛЕДА – ВАРИЕТЕ” ООД, гр Несебър, за намаление с 2 (два) на
броя на игралните маси и с 90 (деветдесет) броя на игралните автомати
в игрално казино с адрес:к.к. Слънчев бряг, община Несебър, област
Бургас, „Вариете казино”;
• С решение № 1736/30.09.2008 г. дава разрешение на
„АКТИВ БГ”, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария
Луиза” № 131, х-л „София Принцес Хотел”;
• С решение № 1737/30.09.2008 г. дава разрешение за
намаление с 11 (единадесет) броя на игралните маси и с 57 (петдесет и
седем) броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр.
Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Интернационал”;
• С решение № 1738/30.09.2008 г. дава разрешение на
„ЕТЪРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Капитан Райчо” № 2, х-л „Тримонциум Принцес”;
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• С решение № 1739/30.09.2008 г. дава разрешение на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр.Свиленград, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1;
• С решение № 1740/30.09.2008 г. дава разрешение за
подмяна на 3 (три) броя и намаление с 14 (четиринадесет) броя на
игралните автомати и намаление с 2 (два) броя на игралните маси в
игрално казино с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, х-л „Диамант”;
II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 1613/05.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ „
ТОНЕЛИ – ТОДОР СТЕФАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Дебър” № 14;
• С решение № 1614/05.09.2008г. дава разрешение на
„ТРЪМП” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти”
№ 9;
• С решение № 1615/05.09.2008 г. дава разрешение на
„КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл.
„Кракра” № 1, Синдикален дом - партер;
• С решение № 1616/05.09.2008 г. дава разрешение на
„КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ж.к. „Изток”,
ул. „Благой Гебрев” № 38;
• С решение № 1617/05.09.2008 г. дава разрешение на „ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 14 (четиринадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Славянска” № 17;
• С решение № 1618/05.09.2008 г. дава разрешение на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, за увеличение с 8 (осем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” №
44 Б;
• С решение № 1619/05.09.2008 г. дава разрешение на
“КАЗИНО КИНГ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати и намаление с 9 (девет) броя на игралните места в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Ген. Скобелев” № 31;
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• С решение № 1620/05.09.2008 г. дава разрешение на “ФОКС
– 1” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Братя
Миладинови”, бл. 38 – партер;
• С решение № 1621/05.09.2008 г. дава разрешение на „МОТ –
70” ЕООД, гр. Бургас, за намаление с 15 (петнадесет) броя игрални
съоръжения с 18 (осемнадесет) броя игрални места на игралните
автомати в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг – Изток, община
Несебър, област Бургас, УПИ ІІІ, кв. 58, вилно селище „Блу
Марин”;
• С решение № 1622/05.09.2008 г. дава разрешение на „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул. „Хаджи
Димитър” № 22;
• С решение № 1623/05.09.2008 г. дава разрешение на „КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Берковица, област Монтана, ул.
„Николаевска” № 11, бл. 22;
• С решение № 1624/05.09.2008 г. дава разрешение на „КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с 3 (три)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Котел, ъгъла
на ул. „Йордан Йовков”, ул. „Диавена” и уб. „Св. Св. Кирил и
Методий”;
• С решение № 1625/05.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ИЛВИ – ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана, за подмяна на 7
(седем) и увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Хан Аспарух” № 10;
• С решение № 1626/05.09.2008 г. дава разрешение на „ЗОРА 97”, гр. Панагюрище за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомата с
1 (един) брой електронна рулетка с 6 (шест) броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №
30;
• С решение № 1627/05.09.2008 г. дава разрешение на
„ПОНДЕВ” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, Ж.П. Гара;
• С решение № 1628/05.09.2008 г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Раднево, ул. „Георги
Димитров” № 5;
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• С решение № 1629/05.09.2008 г. дава разрешение на
„ЛОТОС -93” ООД, гр. Стамболийски, за увеличение с 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, обл.
Пловдивска, ул. „Търговска” № 72;
• С решение № 1630/05.09.2008 г. дава разрешение на
„ЛОТОС – 93”, гр. Стамболийски, за подмяна на 2 (два) и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Съединение, бул. „Девети септември” № 15;
• С решение № 1631/05.09.2008 г. дава разрешение на „РОЯЛ
КОНТИНЕНТАЛ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 10 (десет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Александровска” № 73;
• С решение № 1632/05.09.2008 г. дава разрешение на „МБА
– ОДИЧ ИНТЕРНЕШАНАЛ” ЕООД, гр. София за подмяна на 5
(пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Ломско шосе” № 144;
• С решение № 1633/05.09.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) и
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджя” № 1А;
• С решение № 1634/05.09.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) и
увеличение с 6 (шест) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 17;
• С решение № 1635/05.09.2008 г. дава разрешение на „ЕИСБУЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Димитър
Талев” № 5;
• С решение № 1636/05.09.2008 г. дава разрешение на „РЕС
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Кюстендил” № 66;
• С решение № 1636/05.09.2008 г. дава разрешение на „РЕКС
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Кюстендил” № 66;
• С решение № 1637/05.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„МИХАИЛ КОРАДОВ”, гр. Пловдив, за увеличение с 4 (четири)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
пл. „Акад. Николай Хайтов” № 12;
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• С решение № 1638/05.09.2008 г. дава разрешение на
„КОЛОРАДО” ЕООД, гр. Раковски, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски, ул. „Москва”
№ 5;
• С решение № 1639/05.09.2008 г. дава разрешение на
„МОНАРХ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район Люлин, бул. „Панчо Владигеров” № 1;
• С решение № 1640/05.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ЙОПИ –ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 3 (три)
броя и намаление с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември” № 149;
• С решение № 1641/05.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„РОСИЦА ИВАНОВА – 2000”, гр. София, за подмяна на 12
(дванадесет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Хайдушка гора” № 135;
• С решение № 1657/12.09.2008 г. дава разрешение на
„МЕРКУРИЙ 3” ООД, гр. Варна, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница”
№ 79;
• С решение № 1658/12.09.2008г. дава разрешение на „КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 6 (шест) и намаление с 1 (един)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора,
ул. „Васил Левски” № 57;
• С решение № 1659/12.09.2008г. дава разрешение на „КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 5 (пет) и увеличение с 6 (шест) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул.
„Трети Март” № 53;
• С решение № 1660/12.09.2008 г. дава разрешение на „КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Вършец, област Монтана, ул. „Република”
88;
• С решение № 1661/12.09.2008 г. дава разрешение на „МБА –
ОДИЧ ИНТЕРНЕШАНАЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Ломско шосе” № 144;
• С решение № 1662/12.09.2008 г. дава разрешение на „РЕКС
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Кюстендил” № 66;
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• С решение № 1663/12.09.2008 г. дава разрешение на
„ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея”
№ 36;
• С решение № 1664/12.09.2008 г. дава разрешение на
ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин
Величков” № 2;
• С решение № 1665/12.09.2008 г. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. „Пазарджик, ул. „Черни връх”
№ 6-8;
• С решение № 1666/12.09.2008 г. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални съоръжения с 10 (десет) броя игрални места и намаление с 5
(пет) броя игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 35;
• С решение № 1667/12.09.2008 г. дава разрешение на „СИЙ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с
6 (шест) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Оборище” № 13;
• С решение № 1668/12.09.2008 г. дава разрешение на „СИЙ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Янко Сакъзов” № 76;
• С решение № 1669/12.09.2008 г. дава разрешение на „В и М”
ООД, гр. Харманли, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Харманли, пл. „Възраждане” № 7,
търговски комплекс „Хеброс”;
• С решение № 1670/12.09.2008 г. дава разрешение на „ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 32 (тридесет и два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 201;
• С решение № 1671/12.09.2008 г. дава разрешение на “КИНГ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”,
бул. „Царица Йоанна”, бл. 387;
• С решение № 1672/12.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„МАКАО – ГЕОРГИ ДИМОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 4
(четири) броя и намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев” № 59;
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• С решение № 1673/12.09.2008 г. дава разрешение на „Г и
КО” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 (четири) броя и намаление
с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, бул. „Източен” № 48;
• С решение № 1674/12.09.2008 г. дава разрешение на „ИВ –
ГОТ” ООД, гр. Стара Загора, за подмяна на 4 (четири) броя и
намаление с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48;
• С решение № 1675/12.09.2008 г. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за намаление с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Васил
Левски” № 17;
• С решение № 1677/12.09.2008 г. дава разрешение на „ЕМ
ДЖИ ЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. Варна, за подмяна на 28
(двадесет и осем) игрални съоръжения с 32 (тридесет и два) брой
игрални места и увеличение с 18 (осемнадесет) броя игрални
съоръжения с 63 (шестедест и три) броя игрални места на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Заменхов” № 36;
• С решение № 1678/12.09.2008 г. дава разрешение на
„ФОРТЕМАНИЯ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя и
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 4;
• С решение № 1690/18.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ – КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Завет, ул. „Васил
Левски” № 2;
• С решение № 1691/18.09.2008 г. дава разрешение на
„КРАТО” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Созопол, ул. „Лозенград” № 1;
• С решение № 1692/18.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ЦИГОВ – ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ”, гр. София, за подмяна
на 2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Цариградско шосе” № 113;
• С решение № 1693/18.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за увеличение с
12 (дванадесет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22А;
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• С решение № 1694/12.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ”, гр. Бургас, за подмяна 3 (три) броя и увеличение с
4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Цар Петър” № 15;
• С решение № 1695/18.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1
(един) брой и намаление с 8 (осем) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: к.к. Слънчев Бряг-Изток, УПИ ІV, кв. 27, офис
сграда и търговка част партер, община Несебър;
• С решение № 1696/18.09.2008 г. дава разрешение на
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за увеличение с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стара
планина” № 34;
• С решение № 1697/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ГЕЙМЪР -2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце
Делчев” № 6;
• С решение № 1698/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, общ. „Подуене”,
ул. „Макгахан” - пазара;
• С решение № 1699/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя и
намаление с 6 (шест) броя на игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4;
• С решение № 1700/18.09.2008 г. дава разрешение на
„КУИНС ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, ул.
„Петър Берон”, Прима център;
• С решение № 1701/18.09.2008 г. дава разрешение на
”КУИНС ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой
електронна рулетка с 3 (три) броя игрални места на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 168;
• С решение № 1702/18.09.2008 г. дава разрешение на „ПМС”
ООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 5 (пет) броя и намаление с 1
(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Христо Ботев” № 8;
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• С решение № 1703/18.09.2008 г. дава разрешение на „ЕИС –
БУЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Димитър Талев” № 5;
• С решение № 1704/18.09.2008 г. дава разрешение на
„НАВИ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с 1
(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.София,
ж.к. „Младост -4”, до бл. 416, Битов комбинат – секция № 2;
• С решение № 1705/18.09.2008 г. дава разрешение на
„НАВИ” ООД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой игрални
съоръжения с 10 (десет) броя игрални места на игралните съоръжения
в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Христо
Смирненски”, бл. 47А;
• С решение № 1706/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ГОЧЕВ – СТАР” ООД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой
игрално съоръжение с 10 (десет) броя игрални места н игралните
съоръжения в игрална зала с адрес: София, ул. „Александър Екзарх”
№ 11;
• С решение № 1707/18.09.2008 г. дава разрешение на
„БОЛЕРО” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
съоръжения с 8 (осем) броя игрални места и увеличение с 2 (два) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Слатина – Христо Смирненски”, супермаркет № 3, магазин № 8;
• С решение № 1708/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ПИРИСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград, за подмяна и намаление на 1
(един) брой игрално съоръжение със 8 (осем) броя игрални места, с 1
(един) брой игрално съоръжение с 5 (пет) броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Стоян Петралийски” №
1, хотел „Валентино”;
• С решение № 1709/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ПРОЕКТ 2007” ООД, гр. София, за увеличение с 8 (осем) броя
игрални автомати с 8 (осем) броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Люлин”, 10-ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30;
• С решение № 1710/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя и увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Панайот Волов” № 3;
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• С решение № 1711/18.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ФРАМ – МАРИАН РАДЕВ”, гр. София, за подмяна на 2 (два) и
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Троян, ул. „ Васил Левски” № 20;
• С решение № 1712/18.09.2008 г. дава разрешение на „МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, за намаление с 6 (шест) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община Несебър,
област Бургас, ул. „Цар Симеон” № 25;
• С решение № 1713/18.09.2008 г. дава разрешение на „РЕКС
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 15 (петнадесет) броя и
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Дупница, пл. „Свобода” № 1, хотел „Рила”;
• С решение № 1714/18.09.2008 г. дава разрешение на „РЕКС
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 9 (девет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 3”, кв. 47,
парцел ІІ, Кооперативен пазар;
• С решение № 1715/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
и намаление с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 11;
• С решение № 1716/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Баба Тонка”
№ 2;
• С решение № 1717/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, бул. „Липник”,
търговски комплекс „Олимп”;
• С решение № 1718/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Асен
Златаров” № 21;
• С решение № 1719/18.09.2008 г. дава разрешение на
ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо
Ботев” № 47, Автогара Юг;
• С решение № 1720/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и
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намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Г. Вашингтон” № 13;
• С решение № 1721/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София , за намаление с 1 (един) брой
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул.
„Славянски” № 78;
• С решение № 1722/18.09.2008 г. дава разрешение на
ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за намаление с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Славейков” до бл. № 21;
• С решение № 1722/18.09.2008 г. дава разрешение на
ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за намаление с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
„Добруджа” № 1А;
• С решение № 1723/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 17;
• С решение № 1724/18.09.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „25-ти
септември” № 23;
• С решение № 1741/30.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Нова Загора, за
подмяна на 1 (един) брой и намаление с 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: к.к. Слънчев бряг, кв. 5001,
„Многофункционална сграда”;
• С решение № 1742/30.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Нова Загора, за
подмяна на 1 (един) и увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 29;
• С решение № 1743/30.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Нова Загора, за
подмяна на 1 (един) и увеличение с 4 (четири) броя игрални автомати
със 7 (седем) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Несебър,
обл. Бургас, ул. „Еделвайс” № 8”А”, кв. 87 „А”;
• С решение № 1744/30.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Нова Загора, за
подмяна на 1 (един) и намаление с 1 (един) брой на игралните
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автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, общ.
„Несебър”, кв. 5801, УПИ Х-229, „Семеен хотел”;
• С решение № 1745/30.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Нова Загора, за
подмяна на 1 (един) и намаление с 3 (три) броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг”, общ. „Несебър”, х-л
„Централ” кв. 27;
• С решение № 1746/30.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Нова Загора, за
подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 67А;
• С решение № 1747/30.09.2008 г. дава разрешение на „БЕФ”
ООД, гр. Сливен, за подмяна на 6 (шест) и увеличение с 1 (един) брой
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Лазур”, бл. 102, партер № 2;
• С решение № 1748/30.09.2008 г. дава разрешение на
„АНТОЛА” ООД, гр. Варна, за увеличение със 7 /седем/ и подмяна
на 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 48;
• С решение № 1749/30.09.2008 г. дава разрешение на
„М.М.Г.” ООД, гр. Враца, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” № 33;
• С решение № 1750/30.09.2008 г. дава разрешение на „ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 15 (петнадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Братя Полуеви”
№ 1;
• С решение № 1751/30.09.2008 г. дава разрешение на „ФСО”
ООД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Независимост” № 17;
• С решение № 1752/30.09.2008 г. дава разрешение на „КОТА
-59” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 1 (един) и увеличение с 1 (един)
броя на игралните автомати за игрална зала с адрес: гр. Долни
Чифлик, област Варна, кв. 132, парцел Автоспирка;
• С решение № 1753/30.09.2008 г. дава разрешение на „ПМС”
ООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение с
2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Трявна,
ул. „Ангел Кънчев” № 128;
• С решение № 1754/30.09.2008 г. дава разрешение на „ПМС”
ООД, гр. Велико Търново , за увеличение с 1 (един) брой и подмяна

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

22

на 3 (три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, бул. „България” № 29;
• С решение № 1755/30.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ВАЛЕНТИН МИЛАНОВ – МОСКИТО”, гр. София, за увеличение
със 16 (шестнадесет) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 5”, бл. 549, вх. Е;
• С решение № 1756/30.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ДЖОРДАНО – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”, гр. Хасково, за подмяна на
4 (четири) броя и намаление с 3 (три) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Харманли, бул. „България” № 1;
• С решение № 1757/30.09.2008 г. дава разрешение на
„ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за увеличение с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, обл.
„Сливен, ул. „Петко Енев” № 89;
• С решение № 1758/30.09.2008 г. дава разрешение на
„ЛОТОС-93” ООД,гр. Стамболийски, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, ул. „Цар
Симеон” № 20;
• С решение № 1759/30.09.2008 г. дава разрешение на „ЛАЙТ
ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест) и уеличение с
2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Вратцата” № 1;
• С решение № 1760/30.09.2008 г. дава разрешение на „ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай, ул. „Орфей”
№ 12;
• С решение № 1761/30.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ „Г.
А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 1 (един) и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: с. Калояново, обл. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 10;
• С решение № 1762/30.09.2008 г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) и
намаление с 15 (петнадесет) броя на игралните места в игрална зала с
адрес: гр. Дофия, ул. „Днепър” № 1;
• С решение № 1763/30.09.2008 г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 2” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) и
намаление с 6 (шест) броя на игралните места в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, бул. „България” № 1;
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• С решение № 1764/30.09.2008 г. дава разрешение на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) и
намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Русе, ул. „Борисова” № 44 Б;
• С решение № 1765/30.09.2008 г. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Благой
Гебрев” № 23;
• С решение № 1766/30.09.2008 г. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
и увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98;
• С решение № 1767/30.09.2008 г. дава разрешение на „Гейм 4” АД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4;
• С решение № 1768/30.09.2008 г. дава разрешение на „ММ и
В” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
съоръжения с 11 (единадесет) броя игрални места и увеличение с 5
(пет) броя игрални съоръжения с 12 (дванадесет) броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ”, хотел
„България”;
• С решение № 1769/30.09.2008 г. дава разрешение на „УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, хотел
„Бургас”;
ІІІ. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 1642/05.09.2008 г. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за
утвърждаване на промени в „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на тото играта „ТОТО 2 6/42”;
• С решение № 1643/05.09.2008 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:

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

24

1. Да се прекрати дейността на „ЕВРОБЕТ” ООД в
следните пунктове:
- с. Черноочене, ул. „Шеста” № 5, к-с „Търговски дом”
- гр. София, ул. „Ястребец” № 8
- гр. София, ул. „Люлин”, ул. „Димитър Талев” № 15;
2. Да се разреши на “ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и
изплаща печалби за лото играта “ЕВРОШАНС” в следните
пунктове:
- гр. Варна, ул. „Арх. Дабко Дабков” № 17;
- гр. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 13;
- гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 14;
- гр. Враца, ул. „2-ри юни” № 111;
- гр. Монтана, бул.”Пейо Яворов” № 3;
- гр. Пловдив, ул. „Шести септември” № 153;
- гр. Пловдив, ул. „Константин Геров” № 20;
- гр. Разлог, ул. „Шейново” № 6;
- гр. Русе, ул. „Николаевска” № 109;
- гр. Русе, кв. „Чародейка”, ул. „Тодор Икономов”,
търговски комплекс;
- гр. Самоков, ул. „Баба Фота” № 20;
- гр. Самоков, ул. „Македония” № 41;
- гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров” № 2;
- гр. София, ул. „Поп Богомил” № 2;
- гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 221;
- гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 130;
- гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 113 „Б”;
- гр. София, ж.к. „Надежда”, бул. „Ломско шосе” № 173,
магазин № 1, секция „А”;
- гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 132;
- гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 46 „Б”;
- гр. Шумен, ул. „Македония” № 53;
- гр. Ямбол, ул. „Захари Величков” № 2;
• С решение № 1770/30.09.2008 г. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за
промяна на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат
печалби за играта със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, да се прекрати дейността в следните
пунктове:
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- гр. Бобов дол, Мината;
- гр. Кюстендил, кв. „Запад”;
• С решение № 1771/30.09.2008 г. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за
утвърждаване на промени на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за тото играта „ТОТО 2”, да се прекрати
дейността в следните пунктове:
- гр. Бобов дол, Мината;
- гр. Кюстендил, кв. „Запад”;
- с. Калища;
- с. Стоб;
- с. Слокощица;
- с. Абланица;
- с. Рупите;
ІV.

ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ
СЪСТЕЗАНИЯ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С решение № 1679/12.09.2008 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:
-

гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски” № 87;
гр. Кюстендил, кв. „Запад”, бл. 3А, магазин №3;
гр. София, ж.к. „Сухата река – Запад”, бл. 225, магазин № 4;
с. Черноочене, ул. „Шеста” № 5, комплекс „Търговски дом”;
гр. Кресна, ул.”Олимпия” № 1А, парцел ХІІ, кв. 48;

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. Асеновград, кв. „Долни Воден”, ул. „Демокрация” № 1;
- гр. Кюстендил, кв. „Запад”, бл. 3А, магазин № 3;
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гр. София, ж.к. „Сухата река – Запад”, бл. 225, магазин № 4;
гр. Монтана, бул. „Пейо Яворов” № 3;
гр. Сливен, кв. „Даме Груев”, бул. „Хаджи Димитър” № 65в;
гр. София, ж.к. „Банишора”, бл. 347 В;
гр. София, ж.к. „Дружба 2”, бл. 282, вх. Ж;
гр. София, ул. „Мара Бунева” № 79;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЗАКОНА
ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2008 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 1727/18.09.2008 г. дава разрешение на „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, за вписване на нови обстоятелства
– вписва се ново седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
• С решение № 1683/12.09.2008 г. дава разрешение на „ВИВА
ГЕЙМ” ООД, гр. Варна, за вписване на промяна в търговската
регистрация на дружеството. Седалището и адреса на управление на
дружеството се променя на гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик”
№ 110;
• С решение № 1684/12.09.2008 г. дава разрешение на „ЕСГЕЙМ” ООД, гр. Варна, за промяна по търговска регистрациян на
дружеството за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 53;
• С решение № 1685/12.09.2008 г. дава разрешение на „КАРТ
–Д.Д.” ООД, гр. София, за вписване на нови обстоятелства ,
седалището и адреса на дружеството се премества в гр. София, общ.
Столична, ж.к. „Стрелбище, ул. „Нишава”, № 165, ет 2, ап. 2;
• С решение № 1728/ 18.09.2008 г. дава разрешение на
„ГОЧЕВ – СТАР” ООД, гр. София, за вписване на нови обтоятелства,
седалището и адреса на управление се променя от гр. София, ул. „Янко
Сакъзов” № 56Б на гр. София, ул. „Янко Сакъзов” № 76;
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• С решение № 1775/30.09.2008 г. дава разрешение на „ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за вписване на нови обстоятелства, седалището
и адреса на управление се премества в гр. София, р-н Слатина, ж.к.
„Яворов”, бл. 73, ет. 4, ап. 7;
• С решение № 1776/30.09.2008 г. дава разрешение на ЕТ
„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, за вписване на нови
обстоятелства, седалището и адреса на управление се премества в гр.
Пловдив, р-н Централен, ул. „Кръстьо Пастухов” № 12Б;
СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО
НА ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2008 Г.
I. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 168/12.09.2008 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;
СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА
ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2008 г.
• С решение № 1647/05.09.2008 г. отказва да даде разрешение
на ЕТ „ДОТКОВСКИ – ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА”, гр. Дряново, за
утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр. Дряново, ул. „Станционна” № 19;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И
ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ
СЕПТЕМВРИ 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 № 1644/05.09.2008 г. утвърждава на
„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, представените
„Задължителни правила за организация на работа и финансов контрол
при провеждане на хазартни игри в игрално казино” в игрално казино с
адрес: гр. София, ул. „Калоян” № 6, хотел „Рила”;
• С решение № 1680/12.09.2008 г. утвърждава на „АНГЛО
БОЛКАН” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино”, утвърждаване на образци и номинали на чипове за
игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5;
• С решение № 1689/18.09.2008 г. утвърждава на „ВЕЛЕДА –
ВАРИЕТЕ” ООД, гр. Несебър, представените „Задължителни
правила за организация на работа и финансов контрол при провеждане
на хазартни игри в игрално казино”, ще бъдат деинсталирани
системите за формиране на премия „Джакпот” при взаимно свързани
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игрални автомати в игрално казино с адрес: к.к. Слънчев бряг,
община Несебър, област Бургас, „Вариете казино”;
• С решение № 1737/30.09.2008 г. утвърждава на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ”
ЕАД,
гр.
София,
представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино” във връзка с
деинсталиране на 2 (два) броя „Джакпот” системи в игрално казино с
адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „ Интернационал”;
• С решение № 1772/30.09.2008 г. утвърждава на „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” с включени правила за формиране и разпределение на
допълнителна периодична предметна прмия “Super Car” в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Драган Цанков” № 4;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 1613/05.09.2008 г. утвърждава на „ЕТ
„ТОНЕЛИ – ТОДОР СТЕФАНОВ”, 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. „Дебър” №
14;
• С решение № 1617/05.09.2008 г. утвърждава на „ФСО”
ООД, гр. София, 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
свързани игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
„Свобода” № 2Б;
• С решение № 1619/05.09.2008 г. утвърждава на „КАЗИНО
КИНГ” 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
допълнителна премия „Лек автомобил” в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. „Ген. Скобелев” № 31;
• С решение № 1620/05.09.2008 г. утвърждава на „ФОКС – 1”
ЕООД, гр. Бургас, 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. Карлово, ул. „Водопад” № 7;
• С решение № 1622/05.09.2008 г. утвърждава на “СИ-ЕЛЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Айтос, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Айтос, ул. „Хаджи Димитър” № 22;
• С решение № 1626/05.09.2008 г. утвърждава на „ЗОРА –
97”, гр. Панагюрище, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, относно подмяна на система за формиране на премия
„Джакпот” с взаимно свързани 2 бр. ИА в игрална зала с адрес: гр.
Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 30;
• С решение № 1627/05.09.2008 г. утвърждава на “ПОНДЕВ”
ЕООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” със система за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. Карлово, Ж.П. Гара;
• С решение № 1630/05.09.2008 г. утвърждава на „ЛОТОС93” ООД, гр. Стамболийски, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, относно въвеждане в експлоятация на още един
брой система за формиране на премия „Джакпот” при взаимно
свързани 3 бр. ИА в игрална зала с адрес: гр. Съединение, бул.
„Девети септември” № 15;
• С решение № 1631/05.09.2008 г. утвърждава на “РОЯЛ
КОНТИНЕНТАЛ” ООД гр. Русе, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, относно въвеждане в експлоатация на още 2
бр. системи за формиране на премия „Джакпот” при взаимно свързани
съответно 2 бр. и 5 бр. ИА за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Александровска” № 73;
• С решение № 1637/05.09.2008 г. утвърждава на ЕТ
„МИХАИЛ КОРАДОВ”, гр. Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, пл.
„Акад. Николай Хайтов” № 12;
• С решение № 1639/05.09.2008 г. утвърждава на „МОНАРХ”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
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правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, район Люлин, бул.
„Панчо Владигеров” № 1;
• С решение № 1640/05.09.2008 г. утвърждава на ЕТ „ЙОПИ
– ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив, 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. Пловдив, бул. „6-ти Септември” № 149;
• С решение № 1645/05.09.2008 г. утвърждава на „КОБРА –
08” ООД, гр. Габрово, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, относно монтиране на 1 (един)брой система за
формиране на премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Шипка”, № 1;
• С решение № 1646/05.09.2008 г. утвърждава на „КОБРА 08” ООД, гр. Габрово, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, относно монтиране на 3 (три) броя системи за
формиране на премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Съзаклятие” № 12;
• С решение № 1660/12.09.2008 г. утвърждава на “КИК”
ООД, гр. Монтана, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за формиране на премия
„Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Вършец, област Монтана, ул.
„Република” № 88;
• С решение № 1663/12.09.2008 г. утвърждава на „ВЪЛЕВИ”
ООД, гр. Чирпан, 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.
Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 36;
• С решение № 1664/12.09.2008 г. утвърждава на „ВЪЛЕВИ”
ООД, гр. Чирпан, 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.
Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 2;
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• С решение № 1665/12.09.2008 г. утвърждава на „ВЪЛЕВИ”
ООД, гр. Чирпан, 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.
Пазарджик, ул. „Черни връх” № 6-8;
• С решение № 1670/12.09.2008 г. утвърждава на „ПОЛО 11”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за формиране на специална
премия „Джакпот” и на „Задължителни правила за организацията на
работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул.
„Сливница” № 201;
• С решение № 1676/12.09.2008 г. утвърждава на
„ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила и условия за
провеждане на „Периодични бонус игри” в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, район „Тракия”, комплекс „Акваленд”;
• С решение № 1677/12.09.2008 г. утвърждава на „ЕМ ДЖИ
ЕЙ ИНТЕРНЕШАНАЛ” ООД, гр. Варна, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с правила за
спечелване на предметни награди „Златна Пирамида” за игралната
зала по т. І в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Заменхов” №
36;
• С решение № 1478/18.09.2008 г. утвърждава на ЕТ
„ЦИГОВ – ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ”, гр. София,
представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”,
относно въвъждене в експлоатация на 2 (два) броя системи за ф
ормиране на специална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр.
Силистра, ул. „Хаджи Димитър” № 24;
• С решение № 1692/18.09.2008 г. утвърждава на ЕТ
„ЦИГОВ – ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ”, гр. София,
представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”,
относно въвеждане в експлоатация на още 2 бр. системи за формиране

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

33

на премия „Джакпот” със взаимно свързани игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 113;
• С решение № 1693/18.09.2008 г. утвърждава на ЕТ „СИ-ЕЛ
– ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, относно въвеждане
в експлоатация на 1 бр. система за формиране на премия „Джакпот” в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 А;
• С решение № 1694/18.09.2008 г. утвърждава на ЕТ „СИ –
ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, относно въвеждане
в експлоатация на още 1 бр. система за формиране на премия
„Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 15;
• С решение № 1695/18.09.2008 г. утвърждава на ЕТ „СИ –
ЕЛ–ЕЛИТ – Жечо Маринов”, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, относно извеждане в експлоатиця на 1 бр. система
за формиране на премия „Джакпот”, в експлоатация остават 2 бр.
системи за игрална зала с адрес: гр. Разград, ул. „Искър” № 16;
• С решение № 1700/18.09.2008 г. утвърждава на „КУИНС
ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”с включени условия и правила за формиране на
специална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев,
ул. „Струма” № 4;
• С решение № 1702/18.09.2008 г. утвърждава на „ПМС”
ООД, гр. Велико Търново, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Христо Ботев” № 8;
• С решение № 1707/18.09.2008 г. утвърждава на „БОЛЕРО”
ООД, гр. София, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Слатина – Христо
Смирненски”, супермаркет № 3, магазин № 8;
• С решение № 1711/18.09.2008 г. утвърждава на „ФРАМ –
МАРИАН РАДЕВ”, гр. Троян, представените “Задължителни
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игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” относно въвеждане в експлоатация на 3 бр.
системи за формиране на специална „Джакпот” в игрална зала с адрес:
гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 20;
• С решение № 1713/18.09.2008 г. утвърждава на „РЕКС
ГРУП” ООД, гр. София, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени правила за формиране премия
„Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Дупница, пл. „Свобода” № 1,
хотел „Рила”;
• С решение № 1716/18.09.2008 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 месечен отчет за премия „Джакпот” в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Баба Тонка” № 2;
• С решение № 1725/18.09.2008 г. отказва на
„ДЖАМАЙКА” ООД, гр. Пловдив, 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. Казанлък, ул. „Петко Стайнов” № 1;
• С решение № 1726/18.09.2008 г. утвърждава на
„МЕГАШАНС
ГРУП”
ООД,
гр.
Варна,
представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени правила
за спечелване на предметна награда – ЛЕК АВТОМОБИЛ в игрална
зала с адрес: гр. Балчик, ул. „Баба Райна” № 1;
• С решение № 1741/30.09.2008 г. утвърждава на ЕТ „
КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Нова Загора,
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:
к.к. Слънчев бряг, кв. 5001, „Многофункционална сграда”;
• С решение № 1742/30.09.2008 г. утвърждава на „ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Нова Загора,
представените “Задължителни правила за организация на работа и
финансов контрол при провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” със системи за формиране на премия „Джакпот” в игрална
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зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1”, Търговски център „Сити
пойнт”, бул. „Александър Малинов” № 23;
• С решение № 1743/30.09.2008 г. утвърждава на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Нова Загора,
представените “Задължителни правила за организация на работа и
финансов контрол при провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” и месечен отчет за премии „Джакпот” в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 7;
• С решение № 1745/30.09.2008 г. утвърждава на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Нова Загора,
представените “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
месечен отчет за премии „Джакпот” за игрална зала с адрес: к.к.
„Слънчев бряг”, общ. „Несебър, х-л „Централ” кв. 27;
• С решение № 1746/30.09.2008 г. утвърждава на ЕТ
„КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Нова Загора,
представените “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
месечен отчет за включена премия „Джакпот” за игрална зала с адрес:
гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 67А;
• С решение № 1748/30.09.2008 г. утвърждава на
„АНТОЛА” ООД, гр. Варна, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, относно въвеждане в експлоатация на още 1
(един) брой система за формиране на премия „Джакпот” за игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 48;
• С решение № 1750/30.09.2008 г. утвърждава на „ФСО”
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” за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Братя
Пулиеви” № 1;
• С решение № 1751/30.09.2008 г. утвърждава на „ФСО”
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. Велико Търново, ул.
„Независимост” № 17;
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• С решение № 1753/30.09.2008 г. утвърждава на „ПМС”
ООД, гр. Велико Търново, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за специална премия
„Джакпот” за игрална зала с адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев”
№ 128;
• С решение № 1755/30.09.2008 г. утвърждава на ЕТ
„ВАЛЕНТИН МИЛАНОВ – МОСКИТО”, гр. София, представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” със системи за
формиране на специална премия „Джакпот” при взаимно свързани
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 5”,
бл. 549, вх. Е;
• С решение № 1756/30.09.2008 г. утвърждава на ЕТ
„ДЖОРДАНО – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”, гр. Хасково,
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. Харманли, бул.
„България” № 1;
• С решение №1757/30.09.2008 г. утвърждава на „ЛОТОС”
ООД, гр. Сливен, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за провеждане на „Бонус игри” в
игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, обл. „Сливен, ул. „Петко
Енев” № 89;
• С решение № 1758/30.09.2008 г. утвърждава на „ЛОТОС93” ООД, гр. Стамболийски, 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. Стамболийски, ул.
„Цар Симеон” № 20;
• С решение № 1759/30.09.2008 г. утвърждава на „ЛАЙТ ИН
ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Вратцата” № 1;
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• С решение № 1760/30.09.2008 г. утвърждава на „ПАСК
ЕЛЕКТРОНИК” ООД, гр. Пловдив, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране
на премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Първомай, ул.
„Орфей” № 12;
• С решение № 1761/30.09.2008 г. утвърждава на ЕТ „Г.А.К.
– ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, представените “Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране
на премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: с. Калояново, обл.
Пловдив ул. „Васил Левски” № 10;
• С решение № 1766/30.09.2008 г. утвърждава на
„НАЦИОНАЛ ГРУП”
ООД,
гр.
София, представените
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включен нов чл.
23 на „Допълнителна бонус игра с парични награди” за игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 98;
• С решение № 1768/30.09.2008 г. утвърждава на „ММ и В”
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. Петрич, ул. „Цар Борис
ІІІ” № 21, хотел „България”;
• С решение № 1773/30.09.2008 г. утвърждава на „К и С –
98” ЕООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Карловска” № 36;
• С решение № 1774/30.09.2008 г. утвърждава на „К и с -98”
ЕООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Марев” №
3;
ІІІ. ЧИСЛОВИ ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
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• С решение № 1730/30.09.2008 г. утвърждава на „КАЗИНО
ДИАМАНТ 1” ООД, гр. Пловдив, „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на числова лотарийна игра
„Бинго”, „Задължителни изисквания за игрални зали за организиране и
провеждане на числова лотарийна игра „Бинго” по отношение вида на
помещенията, минимална площ и разпределението на помещенията” и
„Задължителни правила за организацията на работата и финансовия
контрол при провеждане на числова лотарийна игра „Бинго” за игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. Васил Левски” № 11, бинго „Риц
Стар”;
СПИСЪК-ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ ТИПОВЕ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И ДРУГИ
ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И УТВЪРДЕНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА
КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА НА ЗАСЕДАНИE ОТ 18.09.2008Г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред

Удостоверение № /
дата на
издаване

Наименование

Тип /
версия

Вид

1.

ИА 1454
13.08.08

LUIGI’S BALL

Viridian

видеорийл

2.

ИА 1455
13.08.08
ИА 1456
13.08.08
ИА 1457
13.08.08
ИА 1458
15.08.08

TREASURE OF
TROY
GOLDEN
MONKEY
JADE GATE

IGT

видеорийл

Alpha Elite
V20“
IGT

видеорийл

WMS

Zeus II

видеорийл

ИА 1459
15.08.08
ИА 1460
18.08.08
ИА 1461
18.08.08

NEFERTITI

IGT

видеорийл

RUSSIAN
TREASURE
DOUBLE
HAPPINESS

IGT

видеорийл

Viridian

видеорийл

9.

ИА 1462
22.08.08

MAGIC COIN

видеорийл

10.

ИА 1463
22.08.08

GEISHA

VN-91-MF-D,
вер. MC Hunt
Hunt Hunt
Viridian

3.
4.
5.

6.
7.
8.

видеорийл

видеорийл

Производител/
вносител/номер на
разрешение
Aristocrat Technologies Ltd.,
вносител “Булгейм сервиз”
ЕООД,№ 620/04.08.05г.
IGT, внос. “Геймпром”
ЕООД, № 472/19.07.04г.
Bally, внос. “Геймпром”
ЕООД, № 472/19.07.04г.
IGT, внос. “Геймпром”
ЕООД, № 472/19.07.04г.
WMS Gaming Inc.,
внос. “Блиц - Сервиз”
ЕООД
№ 1005/08.08.06
IGT, внос. “Геймпром”
ЕООД, № 472/19.07.04г.
IGT, внос. “Геймпром”
ЕООД, № 472/19.07.04г.
Aristocrat Technologies Ltd.,
внос.“Булгейм сервиз”
ЕООД,№ 620/04.08.05г.
“Мeджик Коин”
ЕООД, № 880/11.07.06г.

Заявител
“Булгейм сервиз”
ЕООД
“Геймпром” ЕООД
“Геймпром” ЕООД
“Геймпром” ЕООД
“Блиц - Сервиз”
ЕООД
“Геймпром” ЕООД
“Геймпром” ЕООД
“Булгейм сервиз”
ЕООД
„Мeджик Коин”
ЕООД

Aristocrat Technologies Ltd., “Булгейм сервиз”
внос.“Булгейм сервиз”
ЕООД
ЕООД,№ 620/04.08.05г.
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11.

ИА 1464
22.08.08

SHAMAN’S
MAGIC

Viridian

видеорийл

Aristocrat Technologies Ltd.,
внос.“Булгейм сервиз”
ЕООД, № 620/04.08.05г.
видеорийл 8 игри: AGI GmbH, внос. „Феър
1. The money game Плей България” ЕООД,
2. Lucky Lady’s № 1241/21.09.07
Charm
3. Dolphin’s Pearl
4. Bananas go
bananas
5. Sharky
6. Magic Money
7. Venetian carnival
8. Queen of Hearts
видеорийл 10 игри: AGI GmbH, внос. „Феър
1. Hot Target
Плей България” ЕООД,
2. Beetle Mania
№ 1241/21.09.07
3. Dolphin’s Pearl
4. Queen of Hearts
5. Lucky Lady’s
Charm
6. Always Hot
7. Roller Coaster
8. Sizzling Hot
9. Ultra Hot
10. Just Jewels
Видеорийл 6 игри: AGI GmbH, внос. „Феър
1. Dolphin’s Pearl Плей България” ЕООД,
2. Lucky lady’s Charm № 1241/21.09.07
3. The Money Game
4. Diamond Trio
5. Book of Ra
Queen of Hearts
видеорийл
Aristocrat Technologies
Ltd., внос.“Булгейм
сервиз” ЕООД, №
620/04.08.05г.
видеорийл
Aristocrat Technologies
Ltd., внос. “Геймпром”
ЕООД,
№ 472/19.07.04г.
видеорийл
"Казино Технологии" АД,
№ 916/18.07.06г.

12.

ИА 1465
22.08.08

MULTI
GAMINATOR 10

FV623 CFD

13.

ИА 1466
22.08.08

MULTI
GAMINATOR 6

FV623 CFD

14.

ИА 1467
25.08.08

MULTI
GAMINATOR 16

FV623 CFD

15.

ИА 1468
26.08.08

BUFFALO

Viridian

16.

ИА 1469
26.08.08

100 LIONS

Aristocrat
Xcite MK6

17.

ИА 1470
27.08.08

БАРГЕЙМ

18.

ИА 1471
27.08.08

NOVOMATIC
FV 680 CF 2

19.

ИА 1472
27.08.08

MISS KITTI

BG 81-03
вер. V 1.10
Bush Explorer
SUPER-V + видеорийл10 игри:
GAMINATO 1. Queen of Hearts
Deluxe
R 17
2. Book of Ra Deluxe
3. Lucky Lady’s
Charm
Deluxe
4. Beetle Mania Deluxe
5. Marco Polo Deluxe
6. Tales of Fortune
Deluxe
7. Columbus Deluxe
8. Holms & Watson
9. Silver Fox
10. Egiptian Experience
Viridian
видеорийл

“Булгейм сервиз”
ЕООД
„Феър Плей
България” ЕООД

„Феър Плей
България” ЕООД

“Булгейм сервиз”
ЕООД
“Геймпром” ЕООД

"Казино
Технологии" АД

Austrian Gaming Industries, “Балканфон”
внос.“Балканфон” ЕООД,
ЕООД
№ 137/09.02.07

Aristocrat Technologies
Ltd., внос.“Булгейм
сервиз” ЕООД, №
620/04.08.05г.

“Булгейм сервиз”
ЕООД
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20.

ИА 1473
27.08.08

БАРГЕЙМ

BG 81-03
вер. V 1.10
Queen of
Nubia
ER 32

21.

ИА 1474
05.09.08

22.

ИА 1475
04.09.08

Електронна
рулетка MASTER
ROULETTE
LET’S GO FISH’N Aristocrat
Xcite MK6

23.

ИА 1476
04.09.08

БАРГЕЙМ

24.

ИА 1477
05.09.08

ATRONIC

25.

ИА 1478
08.09.08

ER 32

26.

ИА 1479
09.09.08

Електронна
рулетка MASTER
ROULETTE
COYOTE MOON

27.

ИА 1480
09.09.08

FROG PRINCE 2

IGT

BG 85-03
вер. V 1.10
Kilimanjaro
Treasure
AFRICAN
CASH

IGT

видеорийл

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

американска рулетка с „Индъстри 2007” ЕООД,
1- 32 пулта за залози № 1115/03.07.08
видеорийл
видеорийл

„Индъстри 2007”
ЕООД

Aristocrat Technologies
“Геймпром” ЕООД
Ltd., внос. “Балканфон”
ЕООД, № 137/09.02.07
"Казино Технологии" АД, "Казино
№ 916/18.07.06г.
Технологии" АД

видеорийл

Atronic Int. GmbH, внос.
“Геймпром” ЕООД,
№ 472/19.07.04г.
американска рулетка с „Тема Трейд” ЕООД
1- 32
№ 1113/03.07.08
пулта за залози
видеорийл
IGT, внос. “Геймпром”
ЕООД,
№ 472/19.07.04г.
видеорийл
IGT, внос. “Геймпром”
ЕООД,
№ 472/19.07.04г.

“Геймпром” ЕООД
„Тема Трейд”
ЕООД
“Геймпром” ЕООД
“Геймпром” ЕООД

2. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ “ДЖАКПОТ” ПРИ
ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
28.

Удостоверение
№

Тип/ Версия

ДП 046

Fort Knox,
Тип IGT Progressive Controller (IPC)
(4 нива Progressive джакпот )

Производител /
вносител
номер на разрешение
IGT, внос. “Геймпром”
ЕООД, № 472/19.07.04г.

Заявител
“Геймпром” ЕООД
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ХАЗАРТНА ЗАВИСИМОСТ
от Уикипедия, свободната енциклопедия

Хазартна зависимост е утвърдена необходимост за правене на залози
с цел печалба или постигане на преимущество. Според международната
квалификация за болести и свързани здравословни проблеми ICD-10
(International Classification of Diseases and Related Health Problems) заедно
с трихотоломания, клептомания и пиромания) се разглеждта като
ненормални привички с кодово название F63.0 (патологично
комарджийство).

Симпотими и оплаквания
Характеризира се, че поетият риск постоянно се увеличава и контролът върху
поведението се губи. Зависимите претърпяват огромни финансови загуби
(придружени с изненада). Частично дори липсва всякъкво осъзнаване за
състоянието си.
При наличието на определени характеристики при участие в хазарт,
медицината приема съществуването на психично разстройство. При зависимите
от хазарт по-често в сравнение с останалото население се откриват и други
психични заболявания. Както и при химичните зависимости, съществуват

форми на лечение, при които се комбинират различни подходи на
медицината и психологията. Подобно на лечението на алкохолната зависимост, и
тук за поддържане на постигнатото успех имат клубовете на анонимните
зависими към хазарт.Хазартната зависимост е свързана с дезадаптивно
поведение, толеранс, абстинентни симптоми.

Критерии:
За да бъде определен един човек като хазартно зависим, според последната
класификация на Американската психиатрична асоциация той трябва да отговаря
на най-малко четири от следните критерии:
1. Все повече се увеличава времето, отделяно за мисли за минали игри; за
бъдещи игри; в изучаване на системи, обещаващи печалба; в набавяне на
пари за игра.
2. Играе се с все повече пари в стремежа да се постигне желаното
удоволствие.
3. Опитите за ограничаване или спиране на играта водят до неспокойствие и
раздразнителност.
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Играта е начин за бягство от житейските проблеми или непоносими
емоционални състояния.
1. След загуба на пари играчът бързо се връща към играта, за да си възвърне
загубеното.
2. Играчът лъже семейството, работодателя, приятелите си, за да скрие
степента на въвлеченост в играта.
3. Играчът извършва незаконни дейности, измами, кражби, за да финансира
играта.
4. Играчът губи значими връзки - брак, образование, работа, кариера, заради
хазарта.
5. Играчът се нуждае от друг индивид, който да го подпомага финансово за
участие в хазарт.

Последствия и усложнения
Пристрастените прекарват все повече и повече време за хазарт, като всякъкви
други интереси биват занемарени. Пристрастяването може да доведе до социална
изолация и до отчуждаване.Все по-големите залози водят до все по-големи
загуби и накрая дори до презадлъжняване. Хазартната зависимост кара много
хора да извършват престъпления, да крадат или да вземат назаем пари от
роднини и пр.

Причини
Зависимостта започва с малка парична печалба, която прелъстява към по
голем печалби. Първата и единствена заповед,водеща към финансовия и
човешки крах на комарджията гласи: ”Спечелиш ли - върви си!”.
Според някои учени главният мозък на човек, пристрастен към хазартни игри,
има същите неврофизиологични особености като този на наркомана. Според
други това е на първо място социален, а не физиологичен проблем.
Не е доказано,че "мекият хазарт" - тотото, лотарията и телевизионните игри
да води до пристрастяване.
Чрез компютърни игри може обаче да се развие хазартна зависимост, тъй
като, подобно на хазарта, те изкривяват реалността към положителното
илюзорно усещане.
По-често разпространени причини:
• сред мъжете;
• сред хора с други зависимости - алкохол, цигари, тютюн;
• в определени възрастови групи
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Предотвратяване
Всяка откритост и междучовешки контакт действат предотвратяващо. Както
при алкохола и цигарите е важно да се научи уморенето консумиране на
средства за наслада и на удоволствие.

Разпостранение
•

Над 11 200 души в България страдат от хазартна зависимост, сочат данни
на БАН. 30-35 на сто от играещите хазарт у нас са пристрастени и са
носители на висок социален риск. Между 4 и 7 процента от населението
над 18-годишна възраст страда от зависимост към хазарта.

Фактори, улесняващи развитието на патологичен хазарт
•
•
•
•
•

ниска хазартна култура
обществени сътресения, водещи до финансово обедняване
достъпност и легалност на хазартната игра;
липса на протекции и организиране лечението на рисковите групи;
нагласи, улесняващи игра на хазарт;
o употреба на алкохол или друго психоактивно вещество, създаващо
зависимост;
o внезапно придобиване на пари;
o бедност;
o финансова подкрепа при случаи на много големи загуби;
o лични трагедии и разочарования

Лечение
Лечението е психо-когнитивно или психоло- или поведенческитерепевтично. Цели се овладяване на контрола върху играта, а не пълна
абстиненция, чрез прилагане на когнитивно-поведенческа терапия. Зависимостта
има дълга предистория. Често родителите имат зависимост от наркотици,
алкохол или хазарт.
•

В България помощ оказва Национален център по наркомании. Друга
възможност за лечение на хазартна зависимост е в психиатричните
клиники.

Правни последствия
В наказателният процес наличието на доказана хазартна зависимост (като
клинична проява) може да се приеме за смекчаващо вината обстоятелство,при
определяне на наказанието, за извършено престъпление. В такъв процес
хазартната зависимост се доказва чрез съдебно-медицинска (психиатрична)
експертиза.

