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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2008 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 2207/08.12.2008г. дава разрешение на „БРИЗ Л” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри за срок от 5
(пет) години в игрално казино „ROYAL” с адрес: гр. Стара Загора,
бул. „Славянски” №45 с 5 (пет) броя игрални маси и 12 /дванадесет/
броя игрални автомати;
• С решение № 2300/12.12.2008г. дава разрешение на
„ЕЛЕНА 2008” ООД, гр. Варна, за организиране на хазартни игри за
срок от 5 (пет) години в игрално казино „Елена” с адрес: гр. Варна,
к.к. „Св.Св. Константин и Елена”, х-л „Св.Елена” със 6 (шест) броя
игрални маси.
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 2208/08.12.2008г. дава разрешение на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” №107 с 23 /двадесет и три/
броя игрални автомати с 23 /двадесет и три/ броя игрални места;
• С решение № 2209/08.12.2008г. дава разрешение на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, ул. „Димитър Благоев” №5 с 22 /двадесет и два/
броя игрални автомати с 22 /двадесет и два/ броя игрални места;
• С решение № 2210/08.12.2008г. дава разрешение на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Перник, ул. „Кракра” №45 с 31 /тридесет и един/ броя игрални
автомати с 31 /тридесет и един/ броя игрални места;
• С решение № 2211/08.12.2008г. дава разрешение на „БОРА
3001” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. София,
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ж.к.”Люлин” ІІІ, бул.”Захари Стоянов” №2, кв.47- Кооперативен
пазар, с 20 /двадесет/ броя игрални автомати с 20 /двадесет/ броя
игрални места;
• С решение № 2212/08.12.2008г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” №100, хотел
„ВЕРЕЯ” с 20 /двадесет/ броя игрални автомати с 20 /двадесет/ броя
игрални места;
• С решение № 2213/08.12.2008г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с
адрес: гр. Поморие, ул.”Алеко Константинов” №1, хотел „Парадайс” с
19 /деветнадесет/ броя игрални автомати с 26 /двадесет и шест/ броя
игрални места;
• С решение № 2214/08.12.2008г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с
адрес: гр. София, бул.”Симеоновско шосе” №110, хотел „Макси” с 36
/тридесет и шест/ броя игрални автомати с 36 /тридесет и шест/ броя
игрални места;
• С решение № 2299/12.12.2008г. дава разрешение на „ВА
ГРУП” 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. „Цар Симеон” № 89 с 19 (деветнадесет) броя игрални автомати с
23 (двадесет и три) броя игрални места;
• С решение № 2340/19.12.2008г. дава разрешение на
„ФАЛКОН ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД, гр. Варна, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Оборище” № 13, с 20 (двадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 2341/19.12.2008г. дава разрешение на
”БАГИРА-К-Й” ООД, гр. Казанлък, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Габрово, ул. „Петко Каравелов” № 21, сутерен, с 21
(двадесет и един) броя игрални автомати с 21 (двадесет и един) броя
игрални места;
• С решение № 2342/19.12.2008г. дава разрешение на
”ИРАДА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София, за организиране на
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хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186, със
127 (сто двадесет и седем) броя игрални съоръжения със 141 (сто
четиридесет и един) броя игрални места;
• С решение № 2343/19.12.2008г. дава разрешение на ”КЕШ
ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр. Димитровград, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Тополовград, пл. „Освобождение” № 2, с 10 (десет)
броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 2344/19.12.2008г. дава разрешение на ”УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Сандански, област Благоевград, местност „Чинар Куши”, район
„Хидрострой” № 27, Спа хотел „Парк потел Пирин”, с 27 (двадесет
и седем) броя игрални съоръжения с 34 (тридесет и четири) броя
игрални места;
• С решение № 2345/19.12.2008г. дава разрешение на
”ФАЛКОН ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД, гр. Варна, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Солун” № 2, хотел „Охрид”, с 20
(двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 2418/22.12.2008г. дава разрешение на ”БЕСТ
КАРТ” ЕООД, гр.Добрич, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр.Добрич, ул. „Независимост” № 2, партер на х-л „Добруджа” с 22
(двадесет и два) броя игрални автомати с 22 (двадесет и два) броя
игрални места;
• С решение № 2419/22.12.2008г. дава разрешение на ”ЕЛ ПИ
ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр.Симитли, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр.Кресна, ул. „Македония” № 94, с 15 (петнадесет)
броя игрални автомати с 19 (деветнадесет) броя игрални места;
ІІІ. ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
• С решение № 2346/19.12.2008г. дава разрешение на ”СИ ЕН
ДЖИ БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище гр. София, бул. „Витоша”
№ 37, за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна
дейност за срок от 5 (пет) години;
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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 ДЕКЕМВРИ 2008 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 2298/12.12.2008г. дава разрешение на „К и С”
ЕООД, гр. Пловдив, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Карловска” № 36 с 20 (двадесет) броя игрални
автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ИЗДАДЕНИ
РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ 2008 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 2215/08.12.2008г. дава разрешение на
„ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за
подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр.
София, бул. „Генерал Тотлебен” №8, х-л „Родина”;
• С решение № 2216/08.12.2008г. дава разрешение на
„ЕНТЕРТЕЙНМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Капитан Райчо” №2, х-л „Тримонциум Принцес”;
• С решение № 2217/08.12.2008г. дава разрешение на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 2
/два/ броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, ул. „Гео Милев” №1;
• С решение № 2218/08.12.2008г. дава разрешение на „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 1 /един/ брой
игрална маса в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Драган
Цанков” №4;
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• С решение № 2219/08.12.2008г. дава разрешение на
„ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, за подмяна на 61 /шестдесет и
един/ броя игрални автомати, увеличение с 5 /пет/ броя игрални
автомати с 23 /двадесет и три/ броя игрални места и намаление с 1
/един/ брой на игралните маси в игрално казино с адрес: гр. Варна,
бул. „Сливница” №33, Интерхотел „Черно море”;
• С решение № 2220/08.12.2008г. дава разрешение на
„АКТИВ БГ” АД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн.Мария
Луиза” №131, хотел „София Принцес Хотел”;
• С решение № 2221/08.12.2008г. дава разрешение на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 7 /седем/ броя и
увеличение с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„Хемусхотелс”АД;
• С решение № 2301/12.12.2008г. дава разрешение на
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за увеличение със 6 /шест/ броя на игралните автомати в
игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” №4, х-л
„Бизнес Хотел Интерхотел Гранд Хотел София”;
• С решение № 2302/12.12.2008г. дава разрешение на
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за намаление със 6 /шест/ броя на игралните маси в игрално
казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” №4, х-л „Бизнес
Хотел Интерхотел Гранд Хотел София”;
• С решение № 2303/12.12.2008г. дава разрешение на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Несебър, за намаление с 1 /един/ брой
на игралните маси и с 86 /осемдесет и шест/ броя игрални съоръжения
с 93 /деветдесет и три/броя игрални места на игралните автомати в
игрално казино с адрес: к.к. Слънчев бряг, община Несебър, област
Бургас, хотел „Кубан”;
• С решение № 2304/12.12.2008г. дава разрешение на
„ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за намаление с 1
/един/ брой на игралните маси и със 126 /сто двадесет и шест/ броя
игрални автомати със 133 /сто тридесет и три/броя игрални места в
игрално казино с адрес: гр.Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел
„Интернационал”;
• С решение № 2305/12.12.2008г. дава разрешение на
„АКТИВ БГ” АД, гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя на
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игралните автомати в игрално казино с адрес: гр.София,
бул.”Кн.Мария Луиза” №131, х-л „София Принцес Хотел”;
• С решение № 2306/12.12.2008г. дава разрешение на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 1
/един/ брой игрална маса в игрално казино с адрес: гр.Свиленград,
ул.”Гео Милев”№ 1;
• С решение № 2307/12.12.2008г. дава разрешение на
„КЕПРИКОРН 555” ЕООД, с.Аксаково, обл.Варна, за намаление с
46 /четиридесет и шест/ броя игрални автомати в игрално казино
“DIAMOND CLUB” с адрес: гр.Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел
„Хавана”.
• С решение № 2349/19.12.2008 г. дава разрешение на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за намаление с 5 (пет) броя на
игралните автомати за организиране на хазартни игри в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„Хемусхотелс” АД;
II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 2222/08.12.2008г. дава разрешение на „Г И
КО” ЕООД,, гр. Пловдив, за увеличение с 2 (два) броя на игралните
автомати, по издадено Разрешение № 2438/23.09.2008 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен” № 48;
• С решение № 2223/08.12.2008г. дава разрешение на ЕТ
„МАКАО-Георги Димов” гр. Пловдив, за увеличение с 2 (два) броя
на игралните автомати, по издадено Разрешение № 2439/23.09.2008 г.
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев ” № 59;
• С решение № 2224/08.12.2008г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Андрей Сахаров ” № 74А;
• С решение № 2225/08.12.2008г. дава разрешение на „ЕМДЖИ ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение № 2134/29.07.2008 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Харманли, обл.Хасково, бул. „България ” № 6;
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• С решение № 2226/08.12.2008г. дава разрешение на
„БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) и увеличение с
3/три/ броя на игралните автомати, по издадено Разрешение №
1181/11.07.2008 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров” № 14, АХК „Анел”;
• С решение № 2227/08.12.2008г. дава разрешение на
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение № 1154/08.07.2008 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за игрална зала с
адрес: гр. Габрово, ул. „Свищовска” № 91;
• С решение № 2228/08.12.2008г. дава разрешение на ЕТ
„ДИКРА-ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 113;
• С решение № 2229/08.12.2008г. дава разрешение на „Л М 2ПЕТРОВИ” ООД, гр. Първомай, за увеличение с 3 /три/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай, ул.
„Орфей” № 12 а;
• С решение № 2230/08.12.2008г. дава разрешение на „УИН
БЕТ”ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Велчова завера”
ул.”Опълченска”№ 10, хотел „Янтра”;
• С решение № 2231/08.12.2008г. дава разрешение на
„КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) и увеличение
със 7 /седем/ броя игрални автомати с 14/четиринадесет/броя игрални
места, по издадено Разрешение № 2348/12.09.2008 г. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 1;
• С решение № 2232/08.12.2008г. дава разрешение на ЕТ
„ТОНЕЛИ-ТОДОР СТЕФАНОВ”, гр. Варна, за увеличение с
1/едно/ съоръжение с 5 /пет/броя игрални места по издадено
Разрешение № 2432/18.09.2008 г. за игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Дебър” № 14;
• С решение № 2233/08.12.2008г. дава разрешение на ЕТ
„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за увеличение с
6/шест/ броя игрални автомати по издадено Разрешение №
2501/03.10.2008 г. за организиране на хазартни игри с игрални
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автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” №
22а;
• С решение № 2234/08.12.2008г. 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. Поморие,
ул. „Скобелев” № 2;
• С решение № 2235/08.12.2008г. дава разрешение на ЕТ
„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на
7/седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден Рудник”, с/у бл.№416;
• С решение № 2236/08.12.2008г. дава разрешение на
„РОЯЛ-2007” ООД, гр. Сандански, за подмяна на 1 (един) брой
игрално съоръжение с 5 /пет/ броя игрални места и увеличение с 1
/един/ брой на игралните места, по издадено Разрешение №
1038/25.06.2008 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги
Измирлиев-Македончето” № 1;
• С решение № 2237/08.12.2008г. дава разрешение на
„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение със 7 /седем/ броя игрални съоръжения с 14
/четиринадесет/ броя игрални места, по издадено Разрешение №
2146/17.11.2008 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Гео Милев” № 2, ет.1, Битов комбинат-партер;
• С решение № 2238/08.12.2008г. дава разрешение на
„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София, за увеличение с 3 /три/ броя
игрални автомати с 14 /четиринадесет/ броя игрални места, по
издадено Разрешение № 2147/17.11.2008г. за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, община
„Одесос”, ул. „Людвиг Заменхоф” № 4;
• С решение № 2239/08.12.2008г. дава разрешение на
„ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя и
увеличение с 13 /тринадесет/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 47;
• С решение № 2240/08.12.2008г. дава разрешение на
„ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя и
намаление с 1 /един/ брой игрално съоръжение с 10 /десет/броя
игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, бул. „Сливница” № 201;
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• С решение № 2241/08.12.2008г. дава разрешение на
„ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя и
увеличение с 2 /два/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1”, ул.”Андрей Сахаров” № 14;
• С решение № 2242/08.12.2008г. 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
1”, Търговски център „Сити пойнт”, бул.”Александър Малинов”
№ 23;
• С решение № 2243/08.12.2008г. дава разрешение на
„ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 /пет/ броя и
увеличение със 7 /седем/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев” № 7;
• С решение № 2244/08.12.2008г. дава разрешение на
„ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя и
увеличение с 12 /дванадесет/ броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Плевен, бул.”Данаил Попов” № 9А;
• С решение № 2245/08.12.2008г. дава разрешение на
„ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя и
увеличение с 5/пет/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Перник, ул.”Търговска” № 25;
• С решение № 2246/08.12.2008г. дава разрешение на „Е.Г.София ВМ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя и
увеличение с 8/осем/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ул.”Акад.Иван Евстатиев Гешов” № 50;
• С решение № 2247/08.12.2008г. дава разрешение на ЕТ
„РОШФИЛ ТРЕЙД-МИРОСЛАВ РОШКОВ”, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати по издадено Разрешение
№ 2455/29.09.2008г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Скобелев” № 45;
• С решение № 2250/08.12.2008г. дава разрешение на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя и
намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Банско, х-л „Стражите”;
• С решение № 2252/08.12.2008г. дава разрешение на
„ФИЛИ” ООД, гр. Плевен, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ул. „Пейо Яворов”
№3, х-л „Огоста”;
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• С решение № 2253/08.12.2008г. дава разрешение на „ФЕЙС
2006” ООД, гр. София, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални
съоръжения с 8 /осем/ броя игрални места на игралните автомати, по
издадено разрешение №1031/23.06.2008г., в игрална зала с адрес:
гр. Чепеларе, ул. „Васил Дечев” №59;
• С решение № 2254/08.12.2008г. дава разрешение на ЕТ
„СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на
11/единадесет/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, с/у бл. № 64;
• С решение № 2255/08.12.2008г. дава разрешение на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр. София, за подмяна на 2/два/ броя
игрални автомати, по решение на ДКХ № 2100/21.11.2008г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 44 Б;
• С решение № 2256/08.12.2008г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 1/един/
брой и увеличение с 5 /пет/ броя на игралните съоръжения в игрална
зала с адрес: с. Галата, община Тетевен, област Ловеч, ул. „Христо
Ботев” № 72;
• С решение № 2257/08.12.2008г. дава разрешение на
„ПРОЕКТ 2007” ООД, гр. София, за увеличение с 6 /шест/ броя
игрални автомати с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр.София, ж.к.”Люлин”, 10-ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв.30;
• С решение № 2258/08.12.2008г. дава разрешение на
„ПРОФОНДО” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 /осем/ броя и
увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр.Казанлък, ул.”Розова долина” №2;
• С решение № 2259/08.12.2008г. дава разрешение на
„КРАТО” ЕООД, гр. София, за увеличение с 4 /четири/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Кюстендил, ул.”Полк.
Стефан Манов” №9;
• С решение № 2260/08.12.2008г. дава разрешение на „Евро
Казино Груп” ООД, гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Царево,
Пристанището;
• С решение № 2261/08.12.2008г. дава разрешение на
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙДЖЪР ПРОДЖЕКТ” АД, гр. София, за
подмяна на 4/четири/ броя и увеличение с 1 /един/ брой на игралните
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автомати, по издадено разрешение №2123/29.07.2008г, в игрална зала с
адрес: гр.София, бул.”Ботевградско шосе”, до бл.2;
• С решение № 2262/08.12.2008г. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2/два/ броя
игрални автомати, по издадено разрешение №2143/21.11.2008г, в
игрална зала с адрес: гр.Стара Загора, бул.”Руски”, №20А;
• С решение № 2263/08.12.2008г. дава разрешение на
„ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, гр. София, за подмяна на
2/два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.София,
ж.к.”Дружба 2”, пред бл.206;
• С решение № 2264/08.12.2008г. дава разрешение на
„ДЖОНС ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, гр. София, за подмяна на
2/два/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.София,
бул.”Черни връх”, № 47;
• С решение № 2265/08.12.2008г. дава разрешение на
„МОНАКО-ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 2/два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Девин, обл.Смолян,
ул.”Гимназиална”, № 2;
• С решение № 2266/08.12.2008г. дава разрешение на
„МУЛТИ-КАТЕРС” ООД, гр. София, за подмяна на 2/два/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.София, кв.Ботунец,
ул.”Витиня”, № 20;
• С решение № 2267/08.12.2008г. дава разрешение на
„МУЛТИ-КАТЕРС” ООД, гр. София, за подмяна на 6/шест/ броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.София, ж.к.”Студентски
град”, кв.106, УПИ V 1325 до бл.23;
• С решение № 2268/08.12.2008г. дава разрешение на „ЕВРО
2007” ООД, гр. Костинброд, за увеличение с 3/три/ броя игрални
автомати, по издадено разрешение №3270/02.12.2008г в игрална зала с
адрес: гр.Костенец, обл.София, УПИ VІ – за бизнес, в кв. 112;
• С решение № 2269/08.12.2008г. дава разрешение на „МОТ70” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 1/един/ брой игрален автомат,
по издадено разрешение №2344/12.09.2008г в игрална зала с адрес:
гр.Бургас, ж.к.”Славейков”, бл.№113, партер – до вх.Е;
• С решение № 2270/08.12.2008г. дава разрешение на
„ФЕНИКС 2004” ЕООД, гр. Сливен, за подмяна на 3/три/ и
увеличение с 5 /пет/ броя на игралните автомати, по издадено
разрешение №548/02.04.2008г в игрална зала с адрес: гр.Сливен,
бул.”Цар Освободител”, №17;
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• С решение № 2271/08.12.2008г. дава разрешение на
„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, за увеличение с 2 /два/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Добрич, пл.”Свобода”,
№8;
• С решение № 2308/12.12.2008г. дава разрешение на „Г И
КО” ЕООД, гр. Пловдив, за увеличение с 10 (десет) броя на
игралните автомати, по издадено Разрешение № 2438/23.09.2008 г. за
организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Източен”, № 48;
• С решение № 2309/12.12.2008г. дава разрешение на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр.София, за подмяна на 3 /три/ броя и
намаление с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум”, № 4;
• С решение № 2310/12.12.2008г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр.София, за подмяна на 2 /два/ броя,
увеличение с 2 (два) броя игрални автомати с 13 /тринадесет/ броя
игрални места и подмяна на системата за формиране на „Джакпот”,
тип Classic Blend Jackpot System (CBJS), с тип EUROCON 1, с
идентификационен № 022, като към системата ще бъдат свързани 47
/четиридесет и седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Андрей Сахаров”, № 74А;
• С решение № 2311/12.12.2008г. дава разрешение на
„КИРИШ” ООД, гр.Свиленград, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
съоръжения с 8 (осем) броя игрални места на игралните автомати, по
издадено Разрешение № 2702/07.11.2008 г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, обл. Хасково, бул. „България”, № 62;
• С решение № 2312/12.12.2008г. дава разрешение на
„БАРГЕЙМ” АД, гр.София, за подмяна на 9 /девет/ броя и
увеличение с 1 /един/ брой игрално съоръжение с 6 (шест) броя
игрални места на игралните автомати, по издадено Разрешение №
2042/21.07.2008 г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Александър
Пушкин”, № 5;
• С решение № 2313/12.12.2008г. дава разрешение на
„БАРГЕЙМ” АД, гр.София, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
съоръжения и увеличение с 19 /деветнадесет/ броя на игралните
места, по издадено Разрешение № 2685/05.11.2008г. за организиране
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на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Княз Борис І”, № 130;
• С решение № 2314/12.12.2008г. дава разрешение на
„РЕАНТ” ЕООД, гр.Варна, за увеличение с 2 /два/ броя на
игралните автомати, по издадено Разрешение № 1075/01.07.2008 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Колев”, № 50;
• С решение № 2315/12.12.2008 г. дава разрешение на
„ШЕРИ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.София, за подмяна на 1 /един/ и
увеличение с 4 /четири/броя на игралните автомати, в игрална зала с
адрес: гр. София, подлез на бул. „ВасилЛевски” и ул.”Гурко”;
• С решение № 2316/12.12.2008г. дава разрешение на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.София, за подмяна на 4 /четири/броя и
увеличение с 3 /три/броя на игралните автомати, по издадено
Разрешение № 533/01.04.2008 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бухово, ул.”Никола
Бонев”, бл.9, магазин №2;
• С решение № 2317/12.12.2008г. дава разрешение на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.София, за подмяна на 4 /четири/броя
игрални автомати, по издадено Разрешение № 2038/28.12.2007 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, кв.Ботунец, Коопбистро;
• С решение № 2318/12.12.2008г. дава разрешение на
„ОЛИМП-2002” ООД, гр.Враца, за подмяна на 4 /четири/броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул.”Славянска”
№8;
• С решение № 2319/12.12.2008г. дава разрешение на
„ОЛИМП-2002” ООД, гр.Враца, за подмяна на 4 /четири/броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, ул.”Гео
Милев” №4;
• С решение № 2320/12.12.2008г. дава разрешение на „ЛЪКИ
ГЕЙМС” ЕООД, гр.Враца, за подмяна на 2 /два/броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.”Баба Тонка” №1;
• С решение № 2321/12.12.2008г. дава разрешение на „ЛЪКИ
ГЕЙМС” ЕООД, гр.Враца, за подмяна на 4 /четири/броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Мездра, ул.”Христо Ботев” №30;
• С решение № 2322/12.12.2008г. дава разрешение на
„ФИЛИ” ООД, гр.Плевен, за подмяна на 4 /четири/броя и намаление
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с 1 /един/броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Враца, ул.”Никола Войводов” №7;
• С решение № 2323/12.12.2008г. дава разрешение на
„ФИЛИ” ООД, гр.Плевен, за подмяна на 3 /три/броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул.”Васил Левски”
№192;
• С решение № 2324/12.12.2008г. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр.София, за подмяна на 2 /два/ и
увеличение с 4 /четири/броя на игралните автомати, по издадено
Разрешение № 2410/15.10.2008 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл.”Христо
Ботев”;
• С решение № 2325/12.12.2008г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.Самоков, за подмяна на 6 /шест/броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Костинброд, ул.”Охрид”
№11;
• С решение № 2326/12.12.2008г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.Самоков, за подмяна на 2 /два/броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул.”Стефан
Караджа”, комплекс „Рила”3, секция „Б”;
• С решение № 2327/12.12.2008г. дава разрешение на „ФЕЙС
2006” ООД, гр.София, за подмяна на 4 /четири/броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, ул.”Трети март”
№29;
• С решение № 2328/12.12.2008г. дава разрешение на
„М.М.Г.” ООД, гр.София, за подмяна на 2 /два/броя игрални
автомати, по разрешение № 2542/14.10.08г., в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул.”Цар Симеон І” №33;
• С решение № 2329/12.12.2008г. дава разрешение на
ЕТ„МИХАИЛ КОРАДОВ”, гр.Пловдив, за увеличение с 4
/четири/броя на игралните автомати, по разрешение № 2525/08.10.08г.
за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за игрална зала
с адрес: гр. Асеновград, пл.”Акад. Николай Хайтов” №12;
• С решение № 2330/12.12.2008г. дава разрешение на
„ВАВИЛОН - МТ” ООД, гр.Русе, за подмяна на 20 /двадесет/броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к.”Възраждане”,
ул.”Янтра” и ул.”Студентска”№ 9;
• С решение № 2331/12.12.2008г. дава разрешение на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.София, за подмяна на 2 /два/броя и
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намаление с 3 /три/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул.”Дондуков” № 26;
• С решение № 2350/19.12.2008г. дава разрешение на
„ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” АД, гр. Варна, за увеличение с 14
(четиринадесет) броя игрални съоръжения с 31 (тридесет и едно) броя
места на игралните автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец”,
община Самоков, хотел „Рила”;
• С решение № 2351/19.12.2008г. дава разрешение на
„ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Митрополит Методи Кусев”, търговски комплекс „Локомотив”;
• С решение № 2352/19.12.2008г. дава разрешение на
„ФЕНИКС ГОЛД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя и
увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” № 13;
• С решение № 2353/19.12.2008г. дава разрешение на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 11
(единадесет) и увеличение с един (1) брой игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18;
• С решение № 2354/19.12.2008г. дава разрешение на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 (девет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул.
„Кюстенджа” № 2;
• С решение № 2355/19.12.2008г. дава разрешение на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ал.
Стамболийски”, пред бл. 65, маг. № 17;
• С решение № 2356/19.12.2008г. дава разрешение на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Иван
Асен ІІ” № 18;
• С решение № 2357/19.12.2008г. дава разрешение на ЕТ
„АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дупница, ул.
Николаевска” № 23;
• С решение № 2358/19.12.2008г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 8 (осем)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул.
„Ихтиманско шосе” № 1;
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• С решение № 2359/19.12.2008г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, ул.
„Георги димитров” № 5;
• С решение № 2360/19.12.2008г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стралджа, област
Ямбол, ул. „П.К. Яворов” № 26А;
• С решение № 2361/19.12.2008г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александър Велики” № 56;
• С решение № 2362/19.12.2008г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Ветрен, област
Бургас, ул. „Българка”, Търговски комплекс;
• С решение № 2363/19.12.2008г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Камено, област
„Бургас”, ул. „Никола Камбов” № 2;
• С решение № 2364/19.12.2008г. дава разрешение на
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район Лозенец,
бул. „Арсеналски” № 15;
• С решение № 2365/19.12.2008г. дава разрешение на ЕТ
„ВЕНЦИ-61-ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг, за подмяна
на 8 (осем) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Червен
бряг, ул. „Стефан Караджа” № 11;
• С решение № 2366/19.12.2008г. дава разрешение на ЕТ
„ВЕНЦИ-61-ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг, относно
подмяна и увеличение на системите за джакпот за формиране на
специална премия „ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Червен
бряг, ул. „Стефан Караджа” № 11;
• С решение № 2367/19.12.2008г. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на един (един)
брой електронна рулетка с 8 (осем) броя игрални места в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, Иван Вазов” № 98;
• С решение № 2368/19.12.2008г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 1”, гр. София, за увеличени с 2 (два) броя игрални
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съоръжения с 13 (тринадесет) броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Днепър” № 1;
• С решение № 2369/19.12.2008г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 2” ООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя
игрални съоръжения с 13 (тринадесет) броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 1;
• С решение № 2370/19.12.2008г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 3” ООД, гр. София, за увеличение с 3 (три) броя
игрални съоръжения с 19 (деветнадесет) броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 54;
• С решение № 2371/19.12.2008г. дава разрешение на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, бул. „3-ти
март” № 79, хотел „Ботевград”;
• С решение № 2372/19.12.2008г. дава разрешение на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, за увеличение с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Костенец, УПИ С-627,
кв. 89-Б;
• С решение № 2373/19.12.2008г. дава разрешение на „ДЖИ
ЕНД БИ ГРУП”, гр. Сандански, за увеличаване с 19 (деветнадесет)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
област Благоевград, ул. „Банска” № 4;
• С решение № 2374/19.12.2008г. дава разрешение на
„ДИДЖИТЕХ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Липник” № 70;
• С решение № 2375/19.12.2008 г. дава разрешение на
„МАКАО” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 9 (девет) броя игрални
автомати и увеличение с 4 (четири) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител” № 66;
• С решение № 2376/19.12.2008г. дава разрешение на
„ВЕНЕРА 1” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 5 (пет) броя и
увеличение с 3 (три) броя игрални съоръжения с 10 (десет) броя
игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „11 август” № 5;
• С решение № 2377/19.12.2008г. дава разрешение на
„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 3 (три) броя игрални съоръжения с 10 (десет) броя
игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул. „Христо Г. Данов” № 5;
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• С решение № 2378/19.12.2008г. дава разрешение на „НАБА
ГЕЙМС”, гр. Варна, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” № 5;
• С решение № 2379/19.12.2008г. дава разрешение на „НАБА
ИЙСТГРУП” ООД, гр. Варна, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Мусала” № 2;
• С решение № 2380/19.12.2008г. дава разрешение на „НАБА
ИЙСТГРУП” ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Варна, район „Владислав
Варненчик”, Централен пазар;
• С решение № 2381/19.12.2008г. дава разрешение на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Пампорово”, община
Чепеларе, област Смолян, хотел „Мургавец”;
• С решение № 2382/19.12.2008г. дава разрешение на
„ВЕЛЕН” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Г.С. Раковски” №
122;
• С решение № 2383/19.12.2008 г. дава разрешение на
„ВЕЛЕН” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, жк „Люлин” 10, ул.
„Орион4, до бл. 147;
• С решение № 2384/19.12.2008г. дава разрешение на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 13(тринадесет) и
увеличение с 8 (осем) броя игрални съоръжения с 35 (тридесет и пет)
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, кв. „Лозенец”,
бул. „Христо Смирненски” № 78;
• С решение № 2385/19.12.2008 г. дава разрешение на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за увеличение с 11 (единадесет)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
община „Понуяне” ул. „Макгахан” - пазара;
• С решение № 2386/19.12.2008г. дава разрешение на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6;
• С решение № 2387/19.12.2008г. дава разрешение на
„ГЕЙМ-4” АД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, жк „Дружба”-1,
Кооперативен пазар;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

25

• С решение № 2388/19.12.2008г. дава разрешение на
„МИЛЕНИУМ-МВ”, гр. Димитровград, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул.
„България” № 1;
• С решение № 2389/19.12.2008г. дава разрешение на
„ИНВЕСТМЪНТ СП КЛУБ” АД, гр. Бургас, за увеличение с 31
(тридесет и един) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. „Цар Асен” № 6 и ул. „Конт Андрованти” № 5;
• С решение № 2390/19.12.2008г. дава разрешение на
„НИМАКС” ООД, гр. Кърджали, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Републиканска”
№ 19, игрална зала „НИМАКС КЛУБ”;
• С решение № 2391/19.12.2008г. дава разрешение на
„ЕМБО” ООД, гр. Своге, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски”
№ 3;
• С решение № 2392/19.12.2008г. дава разрешение на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 1 (един) брой игрални съоръжения с 5 (пет) броя игрални
места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър,
Столична община, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42;
• С решение № 2393/19.12.2008г. дава разрешение на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Димитровград, ул. „Стефан Стамболов” № 2;
• С решение № 2394/19.12.2008г. дава разрешение на
„МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115;
• С решение № 2395/19.12.2008г. дава разрешение на
„МАКАО” ООД, гр. Пловдив, за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски”
№ 70, хотел „Лайпциг”;
• С решение № 2396/19.12.2008г. дава разрешение на „ТИВИ-67” ООД, гр. Благоевград, за подмяна на 5 (пет) броя и
увеличение с 1 (един) брой на игралните съоръжения в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. „Незнаен воин” № 5;
• С решение № 2397/19.12.2008г. дава разрешение на
„КАЗИНО БГ” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 7 (седем) броя и
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увеличение с 10 (десет) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Победа” № 21;
• С решение № 2398/19.12.2008г. дава разрешение на ЕТ
„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански, ул. „Македония” №
43;
• С решение № 2399/19.12.2008г. дава разрешение на
„ДИДЖИТЕХ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и
намаления с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, кв. „331”, кв. „Казански”;
• С решение № 2400/19.12.2008г. дава разрешение на „ДЖОГ
1” ООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Прелом” №
10;
• С решение № 2401/19.12.2008г. дава разрешение на „БОРА
3001” ООД, гр. София, за увеличение с 48 (четиридесет и осем) броя
игрални автомати и 68 (шестдесет и осем) броя игрални места на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, жк „Люлин” 3, бул. „Захари Стоянов” № 2, кв. 47 – Кооперативен пазар;
• С решение № 2402/19.12.2008г. дава разрешение на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой
игрални автомати с 8 (осем) брой игрални мести в игрална зала с
адрес: гр. Димитровград, ул. „Димитър Благоев” № 5;
• С решение № 2403/19.12.2008г. дава разрешение на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати и увеличение с 5 (пет) броя на игралните места в
игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 107;
• С решение № 2413/19.12.2008г. дава разрешение на
„БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес:гр.София,ул. „Борис Христов” №2А;
• С решение № 2414/19.12.2008г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за увеличение с 4 (четири)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Ямбол, ул.
„Раковски” №16;
• С решение № 2415/19.12.2008г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пещера, ул.
„Васил Петлешков” № 2;
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ІІІ. ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИ СЪБИТИЯ
• С решение № 2272/08.12.2008г. дава разрешение на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промени в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби играта
„ЕВРОФУТБОЛ”;
• С решение № 2404/19.12.2008г. дава разрешение на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промени в броя и адресите на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за
игрите със залагания върху резултати от спортни състезания;
ІV. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 2273/08.12.2008г. 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”;
• С решение № 2332/12.12.2008г. 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”;
• С решение № 2416/19.12.2008г. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София за промени
в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за тото играта „Тото 2”
• С решение № 2417/19.12.2008г. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София за промени
в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за тото играта „Тото 1”
СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО
НА ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2008 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
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• С решение № 2206/08.12.2008 г. се прекратява действието на
разрешение № 102/25. 01.2008 г. за организиране на хазартни игри в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, бул. ”Цар Борис ІІІОбединител” № 42, х-л „МАРИЦА”, издадено на „КАЗИНО
ФЛАМИНГО 1”ООД, гр. Пловдив, преди изтичане на срока му;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
•
С решение № 2338/19.12.2008г. се прекратява
действието на разрешение № 909/28.05.2008г. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, област Благоевград, ул. ”Бяло море” № 28, издадено на
„МУЛТИ-КАТЕРС” ООД, гр. София, преди изтичане на срока му;
• С решение № 2339/19.12.2008 г. се прекратява действието
на разрешение № 1172/04.09.2008 г. за организиране на хазартни игри
с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул. „Цар
Освободител” № 15, издадено на ЕТ „ГИЦ-ДЕНТ-36-ДИМИТЪР
ГЕРГИЦОВ”, гр. Айтос, преди изтичане на срока му;
• С решение № 2295/12.12.2008 г. се прекратява действието на
разрешение № 929/02. 06.2008 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. ”Солун” № 2,
х-л „Охрид”, издадено на ЕТ„МАРАТОН–8–Милен Бакърджиев”,
гр. Варна, преди изтичане на срока му;
• С решение № 2296/12.12.2008 г. се прекратява действието на
разрешение № 920/30. 05.2008 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл. ”Оборище”
№13, издадено на ЕТ„МАРАТОН–8–Милен Бакърджиев”, гр.
Варна, преди изтичане на срока му;
• С решение № 2297/12.12.2008 г. се прекратява действието на
разрешение № 2286/05. 09.2008 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долна Баня, ул.
”Търговска” № 154, издадено на „КАЛИМАН”ЕООД, 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 ДЕКЕМВРИ 2008 г.
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І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 2294/08.12.2008г. отказва да даде разрешение
на „ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за вписване на
промяна
в
обстоятелствата,
отразени
в
разрешение
№
2466/30.09.2008г., за организиране на хазартни игри в игрално казино с
адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л”Интернационал”;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 2248/08.12.2008г. отказва да даде разрешение
на „АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ”, ООД гр. Варна, за увеличение с 1
/един/ брой игрално съоръжение с 10 /десет/ броя игрални места, по
издадено разрешение №903/26.05.2008г. за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Авксентий Велешки” № 12;
• С решение № 2249/08.12.2008г. отказва да даде разрешение
на „АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ”, ООД гр. Варна, за увеличение с 1
/един/ брой игрално съоръжение с 10 /десет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Васил Левски” № 33;
• С решение № 2251/08.12.2008г. отказва да даде разрешение
на „ФОРТРЕС”, ЕООД гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомати, за увеличение със 7 /седем/ броя на игралните
автомати и за утвърждаване на „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. Смолян, бул. „България” № 3, хотел”Смолян”;
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
ДЕКЕМВРИ 2008 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УТВЪРДИ:
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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 № 2207/08.12.2008 г. утвърждава на „БРИЗ - Л”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” с включени условия и правила за формиране на специална
премия„Джакпот”, в игрално казино „ROYAL” с адрес: гр. Стара
Загора, бул. „Славянски” № 45 с 5 (пет) броя игрални маси и 12
/дванадесет/ броя игрални автомати;
• С решение № 2216/08.12.2008г. утвърждава на
„ЕНТЕРТЕЙНМАНТ”
АД,
гр.
Пловдив,
представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино” , подадени във връзка
с промяна на игралните автомати, свързани към „Джакпот” система, в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 2, х-л
„Тримонциум Принцес”;
• С решение № 2217/08.12.2008г. утвърждава на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино” , подадени във връзка
с промяна на игралните автомати, свързани към „Джакпот” система в
игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1;
• С решение № 2218/08.12.2008г. утвърждава на „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, представените „Задължителни
правила за организация на работата и финансов контрол при
провеждане на хазартни игри в игрално казино” и „Образци за
счетоводна отчетност при провеждане на хазартни игри в игрално
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казино” в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Драган
Цанков” №4;
• С решение № 2219/08.12.2008г. утвърждава на „ЛАРИСВЕГА” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино” със системи за формиране на премия „Джакпот” при
взаимно свързани игрални автомати в игрално казино с адрес: гр.
Варна, бул. „Сливница” №33, Интерхотел „Черно море”;
• С решение № 2221/08.12.2008г. утвърждава на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” със система за формиране и разпределение на
премия „Джакпот” при взаимно свързани игрални автомати в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„Хемусхотелс”АД;
• С решение № 2280/08.12.2008г. утвърждава на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София,
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино” с включени правила
за формиране и разпределение на допълнителна периодична
предметна премия „Super Car” в игрално казино с адрес: гр.София,
бул.”Генерал Тотлебен” № 8, х-л „Родина”;
• С решение № 2300/12.12.2008г. утвърждава на „ЕЛЕНА
2008” ООД, гр. Варна, представените „Задължителни правила за
организация на работата и финансов контрол при провеждане на
хазартни игри в игрално казино”, „Задължителни образци за
счетоводна отчетност при провеждане на хазартни игри в игрално
казино” и „Задължителни образци на удостоверителни знаци /чипове/
за участие в хазартни игри – 11 /единадесет/ броя в игрално казино с
адрес: гр. Варна, к.к. „Св.Св. Константин и Елена”, х-л
„Св.Елена”.
•С
решение
№2303/12.12.2008г.
утвърждава
на
„ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр.Несебър, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” за игрално казино с адрес: к.к. Слънчев бряг,
община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”;
• С решение № 2306/12.12.2008г. утвърждава на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД”
ЕАД,
гр.
Свиленград,
представените
„Задължителни правила за организация на работата и финансов
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контрол при провеждане на хазартни игри в игрално казино” и
„Образци за счетоводна отчетност” в игрално казино с адрес:
гр.Свиленград, ул.”Гео Милев”№ 1;
• С решение № 2333/12.12.2008г. утвърждава на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД”
ЕАД,
гр.
Свиленград,
представените
„Задължителни правила за организация на работата и финансов
контрол при провеждане на хазартни игри в игрално казино”,
„Образци за счетоводна отчетност” и образец на удостоверителен знак
за участие в хазартни игри /билет/, в игрално казино с адрес:
гр.Свиленград, ул.”Гео Милев”№ 1.
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 2208/08.12.2008г. утвърждава на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, 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. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” №107;
• С решение № 2209/08.12.2008г. утвърждава на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, 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. Димитровград, ул. „Димитър Благоев” №5;
• С решение № 2210/08.12.2008г. утвърждава на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, 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. Перник, ул. „Кракра” №45;
• С решение № 2211/08.12.2008г. утвърждава на „БОРА
3001” 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.”Люлин”
ІІІ, бул.”Захари Стоянов” №2, кв. 47- Кооперативен пазар;
• С решение № 2212/08.12.2008г. утвърждава на „ГРАНД
КАЗИНО 1” ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри с игрални автомати” със система за формиране на премия
„Джакпот” при взаимно свързани игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” №100, хотел
„ВЕРЕЯ” с 20 /двадесет/ броя игрални автомати с 20 /двадесет/
броя игрални места;
• С решение № 2213/08.12.2008г. утвърждава на „ГРАНД
КАЗИНО 1” ООД, гр. София, 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. Поморие, ул.”Алеко Константинов” №1 хотел
„Парадайс”;
• С решение № 2214/08.12.2008г. утвърждава на „ГРАНД
КАЗИНО 1” ООД, гр. София, 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. София, бул.”Симеоновско шосе” №110, хотел „Макси”;
• С решение № 2225/08.12.2008г. утвърждава на „ЕМ-ДЖИ
ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, по издадено Разрешение № 2134/29.07.2008 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Харманли, обл.Хасково, бул. „България ” № 6;
• С решение № 2226/08.12.2008г. утвърждава на
„БАРГЕЙМ” АД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, относно монтиране на още 3 броя системи за
„Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров”, № 14, АХК „Анел”;
• С решение № 2228/08.12.2008г. утвърждава на
ЕТ
„ДИКРА-ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, относно извеждане
от експлоатация на 1 брой система за специална премия „Джакпот” в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 113;
• С решение № 2229/08.12.2008г. утвърждава на „Л М 2ПЕТРОВИ” ООД, гр. Първомай, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

34

игри с игрални автомати”, относно въвеждане в експлоатация на 2
/два/ броя системи за формиране на специална премия „Джакпот” в
игрална зала с адрес: гр. Първомай, ул. „Орфей” № 12 а;
• С решение № 2234/08.12.2008г. 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”, относно въвеждане
в експлоатация на още 2 /два/ броя системи за формиране на премия
„Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Поморие, ул. „Скобелев” № 2;
• С решение № 2235/08.12.2008г. 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”, относно въвеждане
в експлоатация на още 1 /един/ брой система за формиране на премия
„Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”,
с/у бл.№416;
• С решение № 2241/08.12.2008г. утвърждава на „ПОЛО 11”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни правила за
организацията на работата и финансовия 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”, ул.”Андрей
Сахаров”№ 14;
• С решение № 2244/08.12.2008г. 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” в игрална зала с адрес: гр. Плевен, бул.”Данаил
Попов”№ 9А;
• С решение № 2247/08.12.2008г. утвърждава на
ЕТ
„РОШФИЛ ТРЕЙД-МИРОСЛАВ РОШКОВ”, гр. София,
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за игрална зала с
адрес: гр. София, бул.”Скобелев”№ 45;
• С решение № 2253/08.12.2008г. утвърждава на „ФЕЙС
2006” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” по издадено разрешение №1031/23.06.2008г. в
игрална зала с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Васил Дечев”№59;
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• С решение № 2254/08.12.2008г. 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”, относно въвеждане
в експлоатация на още 1 /един/ брой система за формиране на премия
„Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, с/у
бл.№ 64;
• С решение № 2258/08.12.2008г. Утвърждава
на
„ПРОФОНДО” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и образци за
счетоводна отчетност в игрална зала с адрес: гр.Казанлък,
ул.”Розова долина” №2;
• С решение № 2259/08.12.2008г. утвърждава на „КРАТО”
ЕООД, гр. София, „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.Кюстендил, ул.”Полк. Стефан
Манов” №9;
• С решение № 2264/08.12.2008г. утвърждава на „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД, гр. София, „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр.София, бул.”Черни
връх”, № 47;
• С решение № 2267/08.12.2008г. утвърждава на „МУЛТИКАТЕРС” ООД, гр. София, „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр.София, ж.к.”Студентски град”,
кв.106, УПИ V 1325 до бл.23;
• С решение № 2271/08.12.2008г. утвърждава на
„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр.Добрич,
пл.”Свобода”, №8;
• С решение № 2275/08.12.2008г. утвърждава на
ЕТ
„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
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специална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр.Пловдив,
ул.”Иван Вазов”, №82;
• С решение № 2276/08.12.2008г. утвърждава на
ЕТ
„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, „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.Пловдив,
общ.Пловдив, ул.”Гладстон”, №7-9;
• С решение № 2277/08.12.2008г. утвърждава на
ЕТ
„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: с.Труд,
обл.Пловдив, ул.”Никола Петков”, №18;
• С решение № 2278/08.12.2008г. утвърждава на „БОЛЕРО”
ООД, гр. София, „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за
игрална
зала
с
адрес:
гр.София,
ж.к.”Слатина-Христо
Смирненски”, супермаркет № 3, магазин № 8;
• С решение № 2279/08.12.2008г. утвърждава на „КРИСИ
2007”,ЕООД гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, относно въвеждане в експлоатация на 1 /един/
брой система за формиране на премия „Джакпот” в игрална зала с
адрес: гр. Бухово, обл.Софийска, общ.”Кремиковци”, ул.”Никола
Бонев” №92;
• С решение № 2281/08.12.2008г. утвърждава на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, по издадено разрешение № 3185/18.11.2008г., за
игрална зала с адрес: гр.Стара Загора, бул.”Руски” №20А;
• С решение № 2282/08.12.2008г. утвърждава на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, с представените промени – предметна награда „НОВ ЛЕК
АВТОМОБИЛ” за игрална зала с адрес: гр.София, ж.к.”Дианабад”,
бул.”Никола Габровски” №61;
• С решение № 2283/08.12.2008г. утвърждава на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, „Задължителни игрални условия и
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правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, с представените промени – предметна награда „НОВ ЛЕК
АВТОМОБИЛ” за игрална зала с адрес: гр.София, бул.”Витоша”
№133;
• С решение № 2284/08.12.2008г. утвърждава на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, с представените промени – предметна награда «„НОВ ЛЕК
АВТОМОБИЛ” за игрална зала с адрес: гр.София, общ.”Младост”,
ж.к. „Младост 1А” бл.502 до вх.В;
• С решение № 2285/08.12.2008г. утвърждава на
ЕТ
„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив,
представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, относно въвеждане
в експлоатация на още 2 /два/ броя системи за формиране на
премия„Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, пл.
„Акад.Николай Хайтов” № 3, търг.център „Асеновец”;
• С решение № 2286/08.12.2008г. утвърждава на
ЕТ
„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив,
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” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул.”Македония”
№2;
• С решение № 2299/12.12.2008г. утвърждава на „ВА ГРУП”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” със системи за формиране на специална премия „Джакпот”
при взаимно свързани игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. „Цар Симеон” № 89 с 19 (деветнадесет) броя игрални
автомати с 23 (двадесет и три) броя игрални места;
• С решение № 2308/12.12.2008г. утвърждава на „Г и КО”
ЕООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен”, №
48;
• С решение № 2310/12.12.2008г. утвърждава на „ГРАНД
КАЗИНО 1” ООД, гр.София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

38

игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
допълнителни премии „Бонус игри” в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Андрей Сахаров”, № 74А;
• С решение № 2313/12.12.2008г. утвърждава на
„БАРГЕЙМ” АД, гр.София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Княз
Борис І”, № 130;
• С решение № 2314/12.12.2008г. утвърждава на „РЕАНТ”
ЕООД, гр.Варна, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Колев”,
№ 50;
• С решение № 2316/12.12.2008г. утвърждава на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”
за игрална зала с адрес: гр. Бухово,
ул.”Никола Бонев”, бл. 9, магазин № 2;
• С решение № 2317/12.12.2008г. утвърждава на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” за игрална зала с адрес: гр. София,
кв.Ботунец, Коопбистро;
• С решение № 2327/12.12.2008 г. утвърждава на „ФЕЙС
2006” ООД, гр.СОФИЯ, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, относно въвеждане в експлоатация на още 1 брой
система за формиране на премия „Джакпот” в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, ул.”Трети март” №29;
• С решение № 2330/12.12.2008г. утвърждава
на
„ВАВИЛОН - МТ” ООД, гр.Русе, 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. Русе, ж.к.”Възраждане”, ул.”Янтра” и
ул.”Студентска”№ 9;
• С решение № 2334/12.12.2008г. утвърждава на „КАЗИНО
РЕАЛ” ООД, гр.Враца, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри с игрални автомати” с включени условия и правила за
формиране на допълнителни премии „Бонус игри” в игрална зала с
адрес: гр. Видин, ул. „Княз Александър Батенберг” № 11;
• С решение № 2335/12.12.2008г. утвърждава на
„НАЦИОНАЛ
ГРУП”
ООД,
гр.София,
представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за игрална зала с
адрес: гр. София, бул.”Кн. Мария Луиза”№35;
• С решение № 2336/12.12.2008г. утвърждава на „М.М.Г.”
ООД, гр.София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” за игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.”Цар Симеон І” №
33.
• С решение № 2350/19.12.2008г. утвърждава на „ГРАН
ХОТЕЛ ВАРНА” 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” за игрална зала с адрес:
клкл „Боровец”, община Самоков, хотел „Рила”;
• С решение № 2355/19.12.2008г. утвърждава на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, представените
“Задължителни правила за организация на работа и финансов контрол
при провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и „Образци на
счетоводна отчетност” в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ал.
Стамболийски”, пред бл. 65, маг. № 17;
• С решение № 2357/19.12.2008г. утвърждава на ЕТ „АНГЕЛ
ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, 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. Дупница, ул. „Николаевска” № 23;
• С решение № 2366/19.12.2008г. утвърждава на ЕТ
„ВЕНЦИ-61-ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр. Червен бряг,
представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”
относно подмяна и увеличение на системите за формиране на
спациална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг,
ул. „Стефан Караджа” № 11;
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• С решение № 2368/19.12.2008г. утвърждава на „ГРАН
КАЗИНО 1”, 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, ул. „Днепър”
№ 1;
• С решение № 2370/19.12.2008г. утвърждава на „ГРАНД
КАЗИНО 3” ООД, гр. София, представените промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” относно подмяна
на 1 (един) брой система за премия „Джакпот” и относно вписани
подробно условията за провеждане и изплащане на бонус игра в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 54;
• С решение № 2373/19.12.2008г. утвърждава на „ДЖИ ЕНД
БИ ГРУП”, гр. Сандански, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Сандански, област
Благоевград, ул. „Банска” № 4;
• С решение № 2374/19.12.2008г. утвърждава на
„ДИДЖИТЕХ” 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. Русе, ул.
„Липник” № 70;
• С решение № 2375/19.12.2008г. утвърждава на „МАКАО”
ООД, гр. Пловдив, промени в „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, с включени условия и правила за формиране и
разпределение на специални премии „Бонус игри” в игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител” № 66;
• С решение № 2377/19.12.2008г. утвърждава на
„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” за игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
„Христо Г. Данов” № 5;
• С решение № 2378/19.12.2008г. утвърждава на „НАБА
ГЕЙМС”, гр. Варна, „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
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свързани игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл.
„Освобождение” № 5;
• С решение № 2379/19.12.2008г. утвърждава
дава
разрешение на „НАБА ИЙСТГРУП” ООД, гр. Варна,
„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. „Мусала” №
2;
• С решение № 2389/19.12.2008г. утвърждава на
„ИНВЕСТМЪНТ СП КЛУБ” АД, гр. Бургас, „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” в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 6 и ул. „Конт
Андрованти” № 5;
• С решение № 2391/19.12.2008г. утвърждава на „ЕМБО”
ООД, гр. Своге, „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски” № 3;
• С решение № 2393/19.12.2008г. утвърждава на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” за игрална зала с адрес: гр. Димитровград, ул.
„Стефан Стамболов” № 2;
• С решение № 2394/19.12.2008г. утвърждава на „МАКАО 2”
ООД, гр. Пловдив, „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115;
• С решение № 2397/19.12.2008 г. утвърждава на „КАЗИНО
БГ” ЕООД, гр. Пловдив, „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, ул. „Победа” № 21;
• С решение № 2399/19.12.2008г. утвърждава на
„ДИДЖИТЕХ” ООД, гр. София, „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за формиране на премия
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„Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, кв. „331”, кв.
„Казански”;
• С решение № 2400/19.12.2008 г. утвърждава на „ДЖОГ 1”
ООД, гр. София, „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за формиране и разпределение на
допълнителни премии в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Слатина”, ул. „Прелом” № 10;
• С решение № 2401/19.12.2008г. утвърждава на „БОРА
3001” ООД, гр. София, промени в „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” за игрална зала с адрес: гр. София, жк „Люлин” - 3, бул.
„Захари Стоянов” № 2, кв. 47 – Кооперативен пазар;
• С решение № 2405/19.12.2008г. утвърждава на „ЦЕЗАР”
ООД, гр. Враца, „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” за
игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчев” № 76, „ЦЕЗАР
КЛУБ”;
• С решение № 2405/19.12.2008г. утвърждава на „ЕВРОПА
ГЕЙМ” ЕАД, гр. София, „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 и допълнителна бонус игра с
предметна награда „Нов лек автомобил” за игрална зала с адрес: гр.
София, ул. „Проф. Иван Странски” № 3 Г;
• С решение № 2418/22.12.2008г. утвърждава на ”БЕСТ
КАРТ” ЕООД, гр.Добрич, „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” № 2, партер на
х-л „Добруджа”;
• С решение № 2419/22.12.2008г. утвърждава на ”ЕЛ ПИ
ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр.Симитли, „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала
с адрес: гр.Кресна, ул.
„Македония” № 94;
ІІІ. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
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• С решение № 2274/08.12.2008г. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София,
образец на билет за участие в дял ПЪРВИ - 2009, на периодична
дялова лотарийна игра, организирана от ДП “ДЪРЖАВНА
ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЗАКОНА
ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2008 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
• С решение № 2289/08.12.2008г. дава разрешение на
„ХАСКОВО - М” ООД, гр. София, за вписване на промяна в
обстоятелствата за организиране на хазартни игри с игрални
автомати. Дружеството ще се представлява от управителите Иван
Димитров Стефанов и Георги Делчев Георгиев – поотделно;
• С решение № 2290/08.12.2008г. дава разрешение на „В И
СИЕ И” ЕООД, гр. София, за вписване на промяна в
обстоятелствата за организиране на хазартни игри с игрални
автомати. Дружеството ще се представлява от управителя Борислав
Иванов Машкаров;
• С решение № 2291/08.12.2008г. дава разрешение на „Е.Г.ОРЛАНДО” ЕООД, гр. София, за вписване на промяна в
обстоятелствата за организиране на хазартни игри с игрални
автомати. Дружеството ще се представлява от управителя Борислав
Иванов Машкаров;
• С решение № 2292/08.12.2008г. дава разрешение на „Е.Г.СОФИЯ ВМ” ЕООД, гр. София, за вписване на промяна в
обстоятелствата за организиране на хазартни игри с игрални
автомати. Дружеството ще се представлява от управителя Борислав
Иванов Машкаров;
• С решение № 2293/08.12.2008г. дава разрешение на „Е.Г.КЪРДЖАЛИ” ООД, гр. София, за вписване на промяна в
обстоятелствата за организиране на хазартни игри с игрални
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автомати. Дружеството ще се представлява от управителите Иван
Димитров Стефанов и Георги Делчев Георгиев – заедно и поотделно;
• С решение № 2408/19.12.2008 г. дава разрешение на „Е.Г.ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ООД, гр. София, за вписване на промяна в
обстоятелствата в издадено разрешение за организиране на хазартни
игри с игрални автомати;
• С решение № 2409/19.12.2008г. дава разрешение на „Е.Г.БАНСКО” ЕООД, гр. София, за вписване на промяна в
обстоятелствата, вписани в издадено разрешение за организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
ІІ. ЛОТАРИЙНА ИГРА „БИНГО”:
• С решение № 2407/19.12.2008г. дава разрешение на „АНЕЛ
БИНГО - АБС” ООД, гр. София, за пормяна в обстоятелствата,
отразени в издадени разрешения за организиране на числова
лотарийна игра „Бинго”;
ІІІ. ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ:
• С решение № 2287/08.12.2008г. дава разрешение на
„МЕГАТРОНИК ЮНАЙТЕД ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Варна, за
вписване на нови обстоятелства в издадено разрешение за внос и
разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри.
Дружеството ще се представлява от Диян Вълчев Иванов, и
седалището и адреса на управление се премества в гр.Варна, р-н
„Одесос”, бул. „Мария Луиза” №21;
ІV. ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ:
С решение № 2288/08.12.2008г. дава разрешение на „МЕГАТРОНИК
ЮНАЙТЕД ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Варна, за вписване на нови
обстоятелства в издадено разрешение за производство и
разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри.
Дружеството ще се представлява от Диян Вълчев Иванов, и
седалището и адреса на управление се премества в гр.Варна, р-н
„Одесос”, бул. „Мария Луиза” №21;
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Турция възнамерява да обложи с данък он-лайн хазарта
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Турската Дирекция по телекомуникациите /ДТ/е поискала от
Министерството на финансите да обложи с данък Интернет хазарта, след като,
както се твърди, са били установени някои нередности в този сектор. Според
статия в истанбулския в-к „Заман”, Фетхи Симсек, директор на ДТ, е заявил, че
неговата Дирекция е наблюдавала отблизо он-лайн хазарта и е решила да
предупреди министерството за необходимостта от облагане. За сведение, в
резултат от искане на ДТ и МВР, по-рано тази седмица Министерството на
финансите забрани игра, наречена Рицар, да се играе по Интернет клубовете,
което пък накара компанията, пуснала тази игра, K2Network Incorporated, да
обжалва това решение в съда. Симсек е заявил, че дейността на K2Network
Incorporated в Турция носи големи печалби на компанията, възлизащи на над
един милион долара месечно за миналата година. Според него компанията е
увеличила своите печалби в Турция от почти 4 милиона долара през 2006г. на
близо девет милиона през 2007г.
„Хиляди хора се пристрастяват към хазарта, а компаниите отчитат печалби
без да бъдат облагани”, е казал Симсек пред Анадолската Информационна
Агенция. Все пак, Юсуф Андик от Асоциацията на Интернет Компаниите е
изказал мнение, че докато искането за облагане с данък на подобни игри е
„добър акт”, то забраната е „спорна”, защото 60% от хазарта по Интернет се
осъществява от домовете на играчите.

Демократите срещу „среднощното” законодателство

14-01-09

Демократите в Америка обещаха да върнат обратно за разглеждане всички
закони, приети през последните дни на администрацията на приключващия
мандата си президент Буш, които биха могли да включват и разпоредби,
узаконяващи влизането в сила на неразрешения Закон за Интернет хазарта.
Новоизбраният американски президент Барак Обама, който ще встъпи в
длъжност след 6 дни, както и фактът, че Демократическата партия контролира и
двете камари на Конгреса, разполагат с всички възможности за това.
Непосредствено след загубата на републиканците на изборите през Ноември,
Президентът Буш издаде серия от закони, разрешаващи разполагането на оръжия
в някои национални паркове и забраняващи медицинските улеснения,
осигурявани от федералния бюджет, в защита от дискриминационното
поведение на лекари и сестри, които отказват, по религиозни съображения, да
извършват аборти. Наречени „среднощно законодателство”, тези закони, влезли
в сила с президентския подпис, често позволяват на отиващата си администрация
да връзва ръцете на следващия президент години напред. „Конгресът трябва да
запретне ръкави и да прегледа това среднощно законодателство, защото е ясно,
че то е част от желанието на отиващата си администрация да остави някои
идеологически трофеи на стената”, заяви сенаторът от Орегон Рон Вайдън пред
Ню Йорк Таймс.
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Нанси Пелоси, говорител на Камарата на представителите и Хари Райд,
лидер на мнозинството в Сената, казаха, че споделят желанието на техните
колеги да преразгледат някои от законите, но чакат за инструкции от
администрацията на Обама, преди да приемат специфична стратегия. Грегори
Крейг, новият юридически съветник на администрацията на Обама, обясни, че
неговият екип е в процес на преразглеждане на „тези нови закони, които бяха
подписани в последните дни” от администрацията на Буш и „ще предприеме
подходящи стъпки и ще обяви становището си по подобаващ начин”.

Пробабилити подписва лицензионен договор с Hasbro International
15-01-09
Incorporated
Лондонският хазартен оператор Пробабилити, осъществяващ дейността си
посредством мобилен оператор, е подписал договор за получаване на лиценз за
четири класически детски игри от производителя на детски играчки Hasbro
International Incorporated.Съгласно клаузите в договора, Пробабилити ще развива
и предлага на пазара четири мобилни игри с кеш плащания, базирани на игрите
на Хасбро Subbuteo, Trivial Pursuit, Connect Four и Battleship. „Споразумението
ни с Хасбро прибавя към нашите планове за тази година допълнителни силни
усещания”, е заявил Чарлз Кохен, изпълнителен директор към Пробабилити.
„То успешно подпомага нашата стратегия за подобряване на качеството на
търговската марка, чрез предлагане на характерен отличителен продукт на
клиентите ни, и по-точно слот игрите. Както и при предишната ни сделка с
Парамаунт, и от тези лицензи се очакват приходи, след един първоначален
период на развитие и инвестиране в подготовката за излизане на игрите на
пазара. Очакваме първото заглавие да бъде предложено преди края на тази
финансова година.” Фирмата представи основните показатели за третата
четвъртина от нейната финансова година, като чистата печалба от хазарта,
възлизаща на $1,907,248, сочи пет процента спад в сравнение с $2,001,876 от
предходния период. Все пак, налице са 67 639 нови потребителски регистрации
за последните три месеца на 2008г., което представлява нарастване с 11 342
бройки в сравнение с предходния период, но брутната печалба е спаднала на
70%, в сравнение със 73.69% за втората четвъртина. „Коледата дойде по-рано за
много от нашите играчи, които получиха завишени печалби в навечерието на 25
Декември, в сравнение с другите месеци от годината,” каза Кохен. „ От Коледа
насам резултатите се обърнаха рязко в наша полза. Скритият потенциал на
нашия бизнес се потвърждава от рекордния брой нови клиенти, включили се по
време на играта. На 23 Декември ние отчетохме несъмнено най-натоварения ни
ден, с до 15 залагания за секунда от една точка вечерта. Изпълнени сме с доверие
в нашите планове за 2009г.”
Подбрал за превод: Милан Илиев - н-к. отдел „Методология,анализи,прогвнози и
игрални съоръжения”
Превод: Христо Василев – главен експерт в отдел „Методология,анализи,прогвнози
и игрални съоръжения

