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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2009 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 209/06.02.2009 г. дава разрешение на „ТРЕЖЪР
ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Банско, ул. „Глазне” № 5, с 10 (десет) броя игрални
автомати с 10 (десет ) броя игрални места;
• С решение № 210/06.02.2009 г. дава разрешение на
„МЕТАЛ-2006” ЕООД, с.Катуница, обл.Пловдив, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. София, район „ Студентски”, ул. „Д-р Йордан
Йосифов” № 8А, кв.20А, УПИ VІ-2677, с 21 (двадесет и един) броя
игрални автомати с 21 (двадесет и един ) броя игрални места;
• С решение № 211/06.02.2009 г. дава разрешение на
„РЕАНТ” ЕООД, гр.Варна, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
с.Игнатиево, община Аксаково, обл. Варна, ул. „Слави Дойчев”,
УПИ ІХ-1034, кв.49, етаж 2, с 12 (дванадесет) броя игрални автомати с
12 (дванадесет) броя игрални места;
• С решение № 256/13.02.2009 г. дава разрешение на „БЕЛАДИО”
ООД, гр.София, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.Ловеч, пл. „Тодор
Кирков” № 1, с 19 (деветнадесет) броя игрални съоръжения с 19
(деветнадесет) броя игрални места;
• С решение № 257/13.02.2009 г. дава разрешение на „В.И.П.” ЕООД,
гр.Монтана, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.Криводол, обл. Враца,
бул. „Освобождение” №15, с 10 (десет) броя игрални автомати с 10
(десет) броя игрални места;
• С решение № 258/13.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „НУШИ ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр.Ботевград, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
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зала с адрес: гр.Правец, ул. „Елаша” №6, със 7 (седем) броя игрални
автомати с 12 (дванадесет) броя игрални места;
• С решение № 311/20.02.2009г. дава разрешение на „БРИЗ-М” ООД,
гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. София, район
Люлин, местност „Люлин – център”, УПК-651, от кв. 4, с 19
(деветнадесет) броя игрални съоръжения с 24 (двадесет) броя игрални
места;
• С решение № 312/20.02.2009г. дава разрешение на „ГОЧЕВ СТАР” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Митрополит Методи Кусев” № 9 с 13 (тринадесет) броя
игрални съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 313/20.02.2009 г. дава разрешение на
„СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Троян, ул. „Георги Икономов” № 16, с 9 (девет) броя игрални
съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 314/20.02.2009 г. дава разрешение на ЕТ „ПИГИПЕНКО НЕНЧЕВ”, гр. Ловеч, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Попово, област Търговище, ул. „Марио Николов” № 9 А, с 10 (десет)
броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 315/20.02.2009 г. дава разрешение на ЕТ „НУШИТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр.Правец, ул. „Елаша” №6, със 7 (седем) броя игрални
автомати с 12 (дванадесет) броя игрални места;
• С решение № 356/27.02.2009 г. дава разрешение на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, х-л „РОСТОВ”, с
26 (двадесет и шест) броя игрални съоръжения с 30 (тридесет) броя
игрални места;
• С решение № 357/27.02.2009г. дава разрешение на „ПРОЕКТ-2007”
ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Княз Александър І” № 42, с 20 (двадесет) броя игрални автомати с 20
(двадесет) броя игрални места;
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• С решение № 358/27.02.2009г. дава разрешение на „ХАЗАРТ 08”
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.
„Академик Методи Попов” № 15А, до бл. 76, с 21 (двадесет и един)
броя игрални съоръжения с 25 (двадесет и пет) броя игрални места;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЕЧЕ
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2009 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 359/27.02.2009г. дава разрешение на „БИВА ГРУП”
ООД, гр. София, за продължаване срока на издадено Разрешение №
181/14.04.2004г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати
за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. София, пл.
„Македония” № 1;
ІІ. ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
• С решение № 360/27.02.2009 г. дава разрешение на „ГИБ” ЕООД,
гр. Враца, за продължаване срока на издадено Разрешение по чл. 35 от
Закона за хазарта за внос и разпространение на игрални съоръжения за
хазартни игри за срок от 5 (пет) години;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2009 Г.
I. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 212/06.02.2009г. дава разрешение на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за намаление с 1 (един) брой
на игралните маси в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Гео
Милев” № 1;
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• С решение № 213/06.02.2009г. дава разрешение на „ИНТЕР-ХОТЕЛ
ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на
7 (седем) броя и увеличение с 23 (двадесет и три) 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 № 214/06.02.2009г. дава разрешение на „БРИЗ-Л”
ЕООД, гр. София, за увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати,
по издадено Разрешение № 126/16.01.2009г., в игрално казино с адрес:
гр. Стара Загора, бул. „Славянски” № 45;
• С решение № 259/13.02.2009г. дава разрешение на „КАЗИНО
ЕЛИТ” АД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрална маса в
игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград,
магистрално шосе Е-79;
• С
решение
№
260/13.02.2009г.
дава
разрешение
на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за намаление с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Капитан Райчо” №2, х-л „Тримонциум Принцес”;
• С решение № 315/20.02.2009г. дава разрешение на „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, за намаление с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул.
„Драган Цанков” №4;
• С
решение
№
316/20.02.2009г.
дава
разрешение
на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за намаление с 14
(четиринадесет) броя на игралните автомати в игрално казино с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” №2, х-л „Тримонциум Принцес”;
• С
решение
№
317/20.02.2009г.
дава
разрешение
на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните маси в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан
Райчо” №2, х-л „Тримонциум Принцес”;
• С решение № 318/20.02.2009г. дава разрешение на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиланград, за намаление с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Гео
Милев” № 1;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
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• С решение № 215/06.02.2009г. дава разрешение на „МЕТАЛ-2006”
ЕООД, с.Катуница, обл.Пловдив, за увеличение с 1 (един) брой
игрално съоръжение с 8 (осем) броя игрални места, по издадено
Разрешение № 2657/31.10.2008г., в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
район Централен, ул. „Авксентий Велешки” №60;
• С решение № 216/06.02.2009г. дава разрешение на „БРИЗ-Л”
ЕООД, гр. София, за намаление с 2 (два) броя на игралните автомати,
по издадено Разрешение № 1036/24.06.2008г., в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Студентски град”, ул. „Акад. Борис Стефанов”
№1, магазин № 17;
• С решение № 217/06.02.2009г. дава разрешение на „БРИЗ-Л”
ЕООД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой на игралните автомати,
по издадено Разрешение № 2367/12.09.2008г., в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Витоша”, местност „Павлово-Бъкстон”, бул.
„Александър Пушкин” №2;
• С решение № 218/06.02.2009г. дава разрешение на „УИН БЕТ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Велчова завера”, ул.
„Опълченска” №10, х-л „Янтра”;
• С решение № 219/06.02.2009г. дава разрешение на „СИТ-99” ООД,
гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя и увеличение с 8 (осем) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария
Луиза” №144, магазин Деница 1;
• С решение № 220/06.02.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО-1” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) и увеличение с 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Поморие,
ул. „Алеко Константинов” №1, х-л „Парадайс”;
• С решение № 221/06.02.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО 3” ООД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя игрални
автомати, по Разрешение № 086/08.01.2009г., в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” №54;
• С решение № 222/06.02.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО 3” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати, по Разрешение № 086/08.01.2009г., в игрална зала с адрес: гр.
Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” №54;
• С решение № 223/06.02.2009г. дава разрешение на „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат,
по Разрешение № 1160/10.07.2008г., в игрална зала с адрес: гр. Мездра,
ул. „Христо Ботев” №32, ет.2;
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• С решение № 224/06.02.2009г. дава разрешение на „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” №98;
• С решение № 225/06.02.2009г. дава разрешение на
СД
„ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за
подмяна на 4 (четири) и увеличение с 2 (два) броя на игралните
автомати, по Разрешение № 2128/29.07.2008г., в игрална зала с адрес:
гр. Велинград, обл. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски”
№12 – бивши „Централни хали”;
• С решение № 226/06.02.2009г. дава разрешение на „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой игрално
съоръжение с 5 (пет) броя игрални места на игралните автомати, по
Разрешение № 058/07.01.2009г., в игрална зала с адрес: гр. Костенец,
УПИ І-627, кв. 89-Б;
• С решение № 227/06.02.2009г. дава разрешение на „СИЙ ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя и увеличение с 1 (един)
брой игрално съоръжение с 8 (осем) броя игрални места на игралните
автомати, по Разрешение № 3244/10.12.2008г., в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „Оборище” №13;
• С решение № 228/06.02.2009г. дава разрешение на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 (девет) и намаление с 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
общ. Младост, ж.к. „Младост 1А”, бл.502, до вх.В;
• С решение № 229/06.02.2009г. дава разрешение на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати с 11 (единадесет) броя игрални места и увеличение с 56
(петдесет и шест) броя игрални автомати с 67 (шестдесет и седем) броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба”, УПИ
ІІ-1109, 1216 от кв. 46;
• С решение № 230/06.02.2009г. дава разрешение на „ЕЛИТ 8”
ЕООД, гр. Севлиево, за увеличение с 4 (четири) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка” № 73;
• С решение № 231/06.02.2009г. дава разрешение на „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 1 (един) и увеличение с 11
(единадесет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, компл. „Изгрев”, УПИ ІІІ, кв.24А, търг.обект „КафеЕспресо”;
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• С решение № 232/06.02.2009г. дава разрешение на „КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 9 (девет) и намаление със 6 (шест)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
ъгъла на ул. „Цар Иван Асен ІІ” и ул.”Ради Овчаров”- кино;
• С решение № 233/06.02.2009г. дава разрешение на „КАЗИНО
ВЕНЕРА” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 7 (седем) и намаление с
4 (четири) броя на игралните
автомати, по Разрешение №
139/19.01.2009г., в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо
Яворов” №8;
• С решение № 234/06.02.2009г. дава разрешение на „БАРГЕЙМ”
АД, гр. София, за подмяна на 9 (девет) броя игрални автомати, по
Разрешение № 072/07.01.2009г., в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Княз Борис І” №130;
• С решение № 235/06.02.2009г. дава разрешение на „БАРГЕЙМ”
АД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати, по
Разрешение № 3159/17.11.2008г., в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Мадрид” №40;
• С решение № 236/06.02.2009г. дава разрешение на „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати, по Разрешение № 2302/08.09.2008г., в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Ибър” №29;
• С решение № 237/06.02.2009г. дава разрешение на „ФОКС-1” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати, по
Разрешение № 2638/29.10.2008г., в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден рудник” бл.188-партер;
• С решение № 238/06.02.2009г. дава разрешение на „ФОКС-1” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 7 (седем) броя игрални автомати, по
Разрешение № 2359/12.09.2008г., в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
бул. „България” №2;
• С решение № 239/06.02.2009г. дава разрешение на „ФОКС-1” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 8 (осем) броя игрални автомати, по
Разрешение № 2636/29.10.2008г., в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с
„Братя Миладинови” бл.38-партер;
• С решение № 240/06.02.2009г. дава разрешение на „КАЗИНО
МИРАЖ” ООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати, по Разрешение № 2633/29.10.2008г., в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Македония” №2-4;
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• С решение № 241/06.02.2009г. дава разрешение на „МЕГА ШАНС
ГРУП-ИСПЕРИХ” ООД, гр. Исперих, за увеличение с 3 (три) броя на
игралните автомати, по Разрешение № 3229/09.12.2008г., в игрална зала
с адрес: гр. Исперих, обл. Разград, ул. „Васил Левски” №109;
• С решение № 242/06.02.2009г. дава разрешение на „КЕНОМАТ”
ООД, гр. Бургас, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с 4 (четири)
броя игрални съоръжения с 9 (девет) броя игрални места на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо
Ботев” №1;
• С решение № 243/06.02.2009г. дава разрешение на „ЛОТОС-93”
ООД, гр. Стамболийски, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, ул. „Търговска” №72;
• С решение № 244/06.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „ОРЛИН
ИВАНОВ-КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 11 (единадесет) броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек” №15;
• С решение № 245/06.02.2009г. дава разрешение на СД „ПАНО И
САНИ-АВРАМОВ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за подмяна на 1
(един) брой и увеличение с 12 (дванадесет) броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий” №2;
• С решение № 246/06.02.2009г. дава разрешение на СД „ПАНО И
САНИ-АВРАМОВ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за подмяна на 7
(седем) броя и увеличение със 6 (шест) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” №19;
• С решение № 247/06.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „ВАЛЕРИ
ПЕТРОВ”, гр. Костинброд, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе”
№152А;
• С решение № 261/13.02.2009г. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за намаление с 1 (един) брой игрално
съоръжение със 6 (шест) броя игрални места, броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Велики”
№56;
• С решение № 262/13.02.2009г. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Ихтиманско шосе”
№1;

15
Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

• С решение № 263/13.02.2009г. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за намаление с 1 (един) брой игрално
съоръжение със 6 (шест) броя игрални места, броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: с. Ветрен, обл. Бургас, ул.
„Българка” – Търговски комплекс;
• С решение № 264/13.02.2009г. дава разрешение на „ЕЛ.ДЖИ.ЕС.99” ООД, гр. София, за подмяна на 9 (девет) броя и увеличение с 8
(осем) броя игрални съоръжения, по издадено Разрешение №
3283/18.12.2008г., в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул.
„Гео Милев” №2, ет.1, Битов комбинат-партер;
• С решение № 265/13.02.2009г. дава разрешение на „ЕЛ.ДЖИ.ЕС.99” ООД, гр. София, за увеличение с 8 (осем) броя игрални
съоръжения с 13 (тринадесет) броя игрални места и подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат с 8 (осем) броя игрални места, по издадено
Разрешение № 3284/18.12.2008г., в игрална зала с адрес: гр. Варна,
община „Одесос”, ул. „Людвиг Заменхоф” №4;
• С решение № 266/13.02.2009г. дава разрешение на „КОБРА-08”
ООД, гр. Габрово, за намаление с 1 (един) и подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение № 2450/25.09.2008г., в
игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Шипка” №1;
• С решение № 267/13.02.2009г. дава разрешение на „КОБРА-08”
ООД, гр. Габрово, за намаление с 1 (един) брой на игралните автомати,
по издадено Разрешение № 2451/25.09.2008г., в игрална зала с адрес: гр.
Габрово, ул. „Съзаклятие” №12;
• С решение № 268/13.02.2009г. дава разрешение на „БУЛ ТОП”
ООД, гр. Несебър, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат, по
издадено Разрешение № 2610/24.10.2008г., в игрална зала с адрес: гр.
Несебър, обл. Бургас, ул. „Хан Крум” №11;
• С решение № 269/13.02.2009г. дава разрешение на „БУЛ ТОП”
ООД, гр. Несебър, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати, по
издадено Разрешение № 680/24. 04.2008г., в игрална зала с адрес: гр.
Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, ул. „Славянска” №41;
• С решение № 270/13.02.2009г. дава разрешение на „БУЛ ТОП”
ООД, гр. Несебър, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати, по
издадено Разрешение № 2611/24. 10.2008г., в игрална зала с адрес: к.к.
Слънчев Бряг-Запад, общ. Несебър, обл. Бургас, УПИ І-213, 226 от
кв. 5702;
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• С решение № 271/13.02.2009г. дава разрешение на
СД
„КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Сандански, „Интерхотел
Сандански” – паркова зона;
• С решение № 272/13.02.2009г. дава разрешение на
СД
„КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански, за подмяна на 1 (един) и
увеличение с 5 (пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.Сандански, ул.„Плиска” №6;
• С решение № 273/13.02.2009г. дава разрешение на
СД
„КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Горна Оряховица, обл.
Велико Търново, ул.„Янко Боянов” №2;
• С решение № 274/13.02.2009г. дава разрешение на
СД
„КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански, за подмяна на 3 (три) и
увеличение с 5 (пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.Сандански, ул.„Мелник” №4;
• С решение № 275/13.02.2009г. дава разрешение на „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 2 (два) и увеличение с 3
(три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Своге,
ул.„Цар Симеон” №23;
• С решение № 276/13.02.2009г. дава разрешение на „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: с.Сатовча, обл. Благоевград,
ул.„Тодор Шопов” №43;
• С решение № 277/13.02.2009г. дава разрешение на „ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: с.Струмяни, обл. Благоевград, кв. 27,
ул.„Цар Калоян” №31, вх.3;
• С решение № 278/13.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „АНГЕЛ
ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София, за подмяна на 10 (десет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Кюстендил, пл. „Първи май”
№12;
• С решение № 279/13.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „АНГЕЛ
ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.София, бул. „Сливница” №307;
• С решение № 280/13.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „АНГЕЛ
ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: с.Бистрица, общ. Панчарево, обл.
София, ул. „Никола Крушкин-Чолака” №48;
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• С решение № 281/13.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр.Смолян, бул. „България” №3А,
х-л
„Кипарис Алфа”;
• С решение № 282/13.02.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО - 1” ООД, гр. София, за увеличение с 42 (четиридесет и два)
броя игрални автомати със 78 (седемдесет и осем) броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр.София, бул. „Симеоновско шосе” №110, х-л
„Макси”;
• С решение № 283/13.02.2009г. дава разрешение на „ДИДЖИТЕХ”
ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой игрален автомат с 5
(пет) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.Русе, бул.
„Липник” №70;
• С решение № 284/13.02.2009г. дава разрешение на „НАВИ” ООД,
гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр.Пловдив, ул. „Райко Даскалов” №8А;
• С решение № 285/13.02.2009г. дава разрешение на „ТЕМАКС
КЛУБ” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.София, бул. „Ломско шосе” №61;
• С решение № 286/13.02.2009г. дава разрешение на „ММ И В”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 9 (девет) броя игрални автомати, по
издадено Разрешение № 751/20.06.2007г., в игрална зала с адрес:
гр.Петрич, обл. Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” №45, хотелски
комплекс „БАЦ”;
• С решение № 287/13.02.2009г. дава разрешение на „МЕМФИС
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати и намаление с 2 (два) броя игрални места, по издадено
Разрешение № 150/21.01.2009г., в игрална зала с адрес: гр.София, бул.
„Княгиня Мария Луиза” №103;
• С решение № 288/13.02.2009г. дава разрешение на „КРАТО”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр.Кюстендил, ул. „Полк. Стефан Манов” №9;
• С решение № 289/13.02.2009г. дава разрешение на „СХ-РИЧ” ООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат, по издадено
Разрешение № 2229/22.08.2008г., в игрална зала с адрес: гр.Вълчи дол,
обл. Варна, ул. „Васил Левски” №2;
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• С решение № 290/13.02.2009г. дава разрешение на
ЕТ
„ДОТКОВСКИ-ИВЕЛИНА ДОТКОВСКА”, гр. Дряново, за подмяна
на 3 (три) броя игрални автомати, по издадено Разрешение №
2677/05.11.2008г.,
в игрална зала с адрес: гр.Дряново,
ул.
„Станционна” №19;
• С решение № 291/13.02.2009г. дава разрешение на „ФСО” ООД, гр.
София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати и увеличение с 3
(три) броя на игралните места в игрална зала с адрес: гр.София, бул.
„Мария Луиза” №40;
• С решение № 292/13.02.2009г. дава разрешение на „МИЛЕНИУММВ” ООД, гр. Димитровград, за намаление с 1 (един) брой игрално
съоръжение със 6 (шест) броя игрални места, броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр.Димитровград, бул. „България”
№1;
• С решение № 293/13.02.2009г. дава разрешение на
„ЛЪКИ
ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца, за увеличение с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр.Мездра, ул. „Христо Ботев” №30;
• С решение № 294/13.02.2009г. дава разрешение на „ЕВРОПА
ГЕЙМ” ЕАД, гр. София, за увеличение с 9 (девет) броя игрални
съоръжения със 16 (шестнадесет) броя игрални места, броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.София, кв.”Хаджи
Димитър”, ул. „Панайот Хитов” №34;
• С решение № 319/20.02.2009г. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за увеличение с 11 (единадесет) броя
игрални съоръжения с 23 (двадесет и три) броя игрални места, броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Каварна, ул.
„Добротица” №31 А;
• С решение № 320/20.02.2009г. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна с 1 (един) брой игрално
съоръжение със 6 (шест) броя игрални места, броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, бул. „България” №17;
• С решение № 321/20.02.2009г. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район „Витоша”,
квартал „Драгалевци”, ул. „Лешникова гора” № 1А;
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• С решение № 322/20.02.2009г. дава разрешение на „БАРГЕЙМ”
АД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални места и намаление
с 4 (четири) броя игрални съоръжения с 14 (четиринадесет) броя
игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Младост”, бул. „Ал. Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2,
търговски център „GM„;
• С решение № 323/20.02.2009г. дава разрешение на „БАРГЕЙМ”
АД, гр. София, за подмяна на 15 (петнадесет) броя и намаление с 6
(шест) броя игрални съоръжения в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Ал. Пушкин” № 5;
• С решение № 324/20.02.2009г. дава разрешение на „ПРОЕКТ 2007”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрална рулетка и
намаление с 8 (осем) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, жк „Люлин”, 10-ти микрорайон, УПИ VІІІ, кв. 30;
• С решение № 325/20.02.2009г. дава разрешение на „ТОРО” ООД,
гр. Казанлък, за подмяна на 8 (осем) броя игрални автомати с 13
(тринадесет) броя игрални места на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, ул. „Щросмайер” № 1;
• С решение № 326/20.02.2009г. дава разрешение на „БАГИРА-К-Й”
ООД, гр. Казанлък, за подмяна на 12 (дванадесет) броя игрални
автомати със 17 (седемнадесет) броя игрални места и увеличение с 8
(осем) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара
Загора, ул. „Капитан Петко Войвода” № 11;
• С решение № 327/20.02.2009г. дава разрешение на „ВА ГРУП”
ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Цар Симеон” № 89;
• С решение № 328/20.02.2009г. дава разрешение на „ИРАДАБЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София, за намаление с 2 (два) броя на
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав
Варненчик” № 186;
• С решение № 329/20.02.2009г. дава разрешение на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 44 Б;
• С решение № 330/20.02.2009г. дава разрешение на „КАЗИНО
БУДА” ООД, гр. София, за подмяна на 15 (петнадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев”
№ 1;
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• С решение № 331/20.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „КОЛЬО
НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител” №
10;
• С решение № 332/20.02.2009г. дава разрешение на „МОНАРХ”
ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с 1 (един)
брой игрални съоръжения с 6 (шест) броя игрални места, на броя на
игралните съоръжения в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 1;
• С решение № 333/20.02.2009г. дава разрешение на ЕТ СИ-ЕЛ-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 № 334/20.02.2009г. дава разрешение на „ТРЕЖЪР ЛЕНД
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя и
увеличение с 27 (двадесет и седем) броя игрални автомати с 34
(тридесет и четири) броя игрални места, на броя на игралните
съоръжения в игрална зала с адрес: гр. Банско, ул. „Глазне” № 5;
• С решение № 335/20.02.2009г. дава разрешение на „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя и увеличение с 1 (един)
брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Александър Стамболийски” № 124;
• С решение № 336/20.02.2009г. дава разрешение на „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Александър Стамболийски”
№ 5;
• С решение № 337/20.02.2009г. дава разрешение на „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Водопад” № 7;
• С решение № 338/20.02.2009г. дава разрешение на „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 1;
• С решение № 339/20.02.2009г. дава разрешение на „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики” №
117;
• С решение № 340/20.02.2009г. дава разрешение на „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, жк „П.Р. Славейков”, УПИ ІV, кв.
15-А, административно-обслужваща сграда;
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• С решение № 341/20.02.2009г. дава разрешение на „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14;
• С решение № 342/20.02.2009г. дава разрешение на „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Харманли, ул. „Янко Сакъзов” № 2;
• С решение № 343/20.02.2009г. дава разрешение на „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2А;
• С решение № 344/20.02.2009г. дава разрешение на „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис” № 1, хотел
„Казанлък”;
• С решение № 361/27.02.2009г. дава разрешение на „ЦЕЗАР” ЕООД,
гр. Плевен, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати, по издадено
разрешение № 3177/18.11.2008г., в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул.
„Данаил Попов” № 14;
• С решение № 362/27.02.2009г. дава разрешение на „НЮ ГЕЙМ
АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за подмяна на 10 (десет) броя
игрални автомати, по издадено разрешение № 247/06.02.2008г., в
игрална зала с адрес: гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Стефан
Стамболов” № 3А;
• С решение № 363/27.02.2009г. дава разрешение на „КЕНОМАТ”
ООД, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) брой игрална рулетка със 6
(шест) броя игрални места, по издадено разрешение № 017/05.01.2009г.,
в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Трапезица” № 3;
• С решение № 364/27.02.2009г. дава разрешение на „КИНГ ГЕЙМС”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрално съоръжение със 6
(шест) броя игрални места от игралните автомати, по издадено
разрешение № 217/02.02.2009г., в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин 3”, бул. „Царица Йоанна”,
бл. 387;
• С решение № 365/27.02.2009г. дава разрешение на „НАВИ” ООД,
гр. София, за намаление 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;
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• С решение № 366/27.02.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО-1” ООД, гр. София, за подмяна на 20 (двадесет) и
увеличение със 72 (седемдесет и два) броя игрални автомати с 94
(деветдесет и четири) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, х-л „ВЕРЕЯ”;
• С решение № 367/27.02.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО-1” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров” №
74А”;
• С решение № 368/27.02.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО-1” ООД, гр. София, за увеличение с 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики” № 100, х-л „ВЕРЕЯ”;
• С решение № 369/27.02.2009г. дава разрешение на „МЕТАЛ-2006”
ЕООД, с. Катуница, обл. Пловдив, за намаление с 1 (един) брой
игрално съоръжение със 6 (шест) броя игрални места на игралните
автомати, по издадено Разрешение № 2658/31.10.2008г., в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски” №26;
• С решение № 370/27.02.2009г. дава разрешение на „ТЕМАКС
КЛУБ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
и намаление със 16 (шестнадесет) броя игрални съоръжения с 39
(тридесет и девет) броя игрални места на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум” № 4;
• С решение № 371/27.02.2009г. дава разрешение на „ТЕМАКС
КЛУБ” ООД, гр. София, за намаление с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско шосе” № 61;
• С решение № 372/27.02.2009г. дава разрешение на „ДЖАМАЙКА”
ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати, по
издадено Разрешение № 814/16.05.2008г., в игрална зала с адрес: гр.
Казанлък, ул. „Петко Стайнов” № 1;
• С решение № 373/27.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „ЙОПИПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение № 2429/18.09.2008г., в игрална зала
с адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 149;
• С решение № 374/27.02.2009г. дава разрешение на „КАЯ 1” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати, по издадено
Разрешение № 991/19.06.2008г., в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Цар Борис ІІІ” № 121;
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• С решение № 375/27.02.2009г. дава разрешение на „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. Стара Загора, за увеличение с 4
(четири) броя на игралните автомати, по издадено Разрешение №
282/10.02.2009г., в игрална зала с адрес: гр. Павел Баня, обл. Стара
Загора, ул. „Освобождение” № 9, УПИ ХІІ-Търговски базар в кв. 33,
обект №9 и №10;
• С решение № 376/27.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „ГЕОРГИ
БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение № 3326/22.12.2008г., в игрална зала
с адрес: с. Труд, обл. Пловдив, ул. „Никола Петков” № 18;
• С решение № 377/27.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „ВАЛЕНТИН
ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, за увеличение с 19 (деветнадесет) броя
игрални съоръжения с 26 (двадесет и шест) броя игрални места на
игралните автомати, по издадено Разрешение № 286/11.02.2009г., в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ 2202 в
УПИ І- автогара, кв.4 по плана на кв. Христо Ботев-север;
• С решение № 378/27.02.2009г. дава разрешение на „АЛТОНИ ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати, по
издадено Разрешение № 1043/25.06.2008г., в игрална зала с адрес: гр.
Каварна, ул. „Добротица” № 6;
• С решение № 379/27.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „МАГНУМАТАНАСКА ВЕСЕЛИНОВА”, гр. Ловеч, за намаление с 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Д-р
Съйко Съев” № 25;
• С решение № 380/27.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „ДОМИПРОДАН НЕШЕВ”, гр. Плевен, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение № 1029/23.06.2008г., в игрална зала
с адрес: гр. Плевен, ъгъла на ул. „Цанко Церковски ” и ул.
„Освобождение”;
• С решение № 381/27.02.2009г. дава разрешение на ЕТ „КОЛЬО
НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Завет, ул. „Хан Крум ” №2;
• С решение № 382/27.02.2009г. дава разрешение на „ГЕЙМЪР-2001”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, общ. Подуяне, ул. „Макгахан” пазара;
• С решение № 383/27.02.2009г. дава разрешение на „ГЕЙМЪР-2001”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Славянска” № 13;
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• С решение № 384/27.02.2009г. дава разрешение на „ГЕЙМЪР-2001”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя и намаление с 9 (девет)
броя игрални съоръжения с 18 (осемнадесет) броя игрални места, броя
на игралните съоръжения в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
Лозенец, бул. „Христо Смирненски” № 78;
• С решение № 385/27.02.2009г. дава разрешение на „ГЕЙМЪР-2001”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 11 (единадесет) броя и увеличение с 8
(осем) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Гоце Делчев” № 6;
• С решение № 386/27.02.2009г. дава разрешение на „ШУГЪР
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за увеличение с 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Сливница” № 133;
• С решение № 387/27.02.2009г. дава разрешение на „К 4” ООД, гр.
София, за увеличение с 6 (шест) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, ул. „Слатинска” № 1;
• С решение № 388/27.02.2009г. дава разрешение на „ТИЙ ДЖИ”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 53;
• С решение № 389/27.02.2009г. дава разрешение на „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати,
по издадено Разрешение № 277/09.02.2009г., в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 35;
• С решение № 390/27.02.2009г. дава разрешение на „НАЦИОНАЛ
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати,
по издадено Разрешение № 275/09.02.2009г., в игрална зала с адрес: гр.
Враца, пл. „Христо Ботев” ;
• С решение № 391/27.02.2009г. дава разрешение на „БЕСТ КАРТ”
ЕООД, гр. Добрич, за подмяна на 20 (двадесет) броя и намаление с 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич,
ул. „Независимост” № 2, партер на х-л „Добруджа”;
• С решение № 392/27.02.2009г. дава разрешение на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и намаление с 2
(два) броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, ул. „Васил Левски” № 13;
• С решение № 393/27.02.2009г. 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”;
ІІІ. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
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• С решение № 295/13.02.2009г. утвърждава на ДП „ДЪРЖАВНА
ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София, образец на билет
за участие в дял ТРЕТИ-2009 на периодична дялова лотарийна игра,
организирана от ДП „ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА
ЛОТАРИЯ”;
ІV. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 296/13.02.2009г. дава разрешение на „ЕВРОБЕТ”
ООД, гр. София, за промяна на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за лото играта „ЕВРОШАНС”;
• С решение № 395/27.02.2009г. дава разрешение на ДП „Български
спортен тотализатор”, гр. София, за промяна на пунктовете, в които
ще се приемат залози и изплащат печалби за тото играта „ТОТО 2”;
• С решение № 396/27.02.2009г. дава разрешение на „ЕВРОБЕТ”
ООД, гр. София, за промяна на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за лото играта „ЕВРОШАНС”;
V. ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С
решение
№
345/20.02.2009г.
дава
разрешение
на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промяна на пунктовете, в които
се приемат залози и изплащат печалби за игрите със залагания върху
резултати от спортни състезания;
• С решение № 394/27.02.2009г. 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”;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЗАКОНА
ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2009 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
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• С решение № 407/27.02.2009 г. разрешава на
„ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, р-н „Триадица”, ул.”Енос”
№2, вписването на нови обстоятелства в регистъра на разрешенията за
организиране на хазартни игри;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 253/06.02.2009 г. разрешава на „ФАВОРИТ” ЕООД,
гр. Смолян, вписването на нови обстоятелства в регистъра на
разрешенията за организиране на хазартни игри;
• С решение № 308/13.02.2009 г. разрешава на „В и М” ООД, гр.
Харманли, вписването на нови обстоятелства в регистъра
на
разрешенията за организиране на хазартни игри;
• С решение № 353/20.02.2009 г. разрешава на ЕТ „БОРЯНА
КАРАГЬОЗОВА – ГЕЙМС”, гр. Видин, вписването на нови
обстоятелства в регистъра на разрешенията за организиране на
хазартни игри;
ІІІ. ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ
CЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
• С решение № 307/13.02.2009г. дава разрешение за вписване на нови
обстоятелства на „ИГРАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ГТ-ГЕЙМИНГ
ТЕХНОЛОДЖИС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Враца, ул. „Димитър Хаджитошев” № 2;
• С решение № 408/27.02.2009г. дава разрешение за вписване на нови
обстоятелства на „ФЕЪР ПЛЕЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос”, ул. „Цариброд” № 91,
ет.1;

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА
ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2009 Г.
І.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
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• С решение № 208/06.02.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 612/11.04.2008г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Хан
Кормисош” № 2, издадено на „ХЕЛИОС ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД,
гр. Варна, преди изтичане на срока му;
• С решение № 255/13.02.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 1109/02.07.2008г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Алабин” №
33, издадено на „ФСО” ООД, гр. София, преди изтичане на срока му;
• С решение № 355/27.02.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 2177/07.08.2008г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул.
„Васил Левски” № 1, зала „Роял”, издадено на „ПОЛИКОМЕРС СГ”
ЕООД, гр. Велико Търново, преди изтичане на срока му;
ІІ. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА „БИНГО”
С решение № 354/27.02.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 539/14.07.2005г. за организиране на числова лотарийна
игра „Бинго” в обект с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза”
№144, издадено на „СИТ-1” ООД, гр. София, преди изтичане на срока
му;
•

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И
ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ
ФЕВРУАРИ 2009 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:
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І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 212/06.02.2009 г. утвърждава на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино”в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул.
„Гео Милев” № 1;
• С решение № 213/06.02.2009 г. утвърждава на „ИНТЕРХОТЕЛ
ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, 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
с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” № 4, х-л „ Бизнес Хотел
Интерхотел Гранд Хотел София”;
• С решение № 252/06.02.2009 г. утвърждава на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, представените задължителни
образци на удостоверителни знаци – чипове за участие в хазартни игри
за игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1;
• С решение № 297/13.02.2009 г. утвърждава на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София,
представените промени в „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 парична премия „LUCKY MONEY”, в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен” № 8, х-л „ Родина”;
• С
решение
№
298/13.02.2009
г.
утвърждава
на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, представените 6 /шест/ броя
удостоверителни знаци – чипове за участие в хазартни игри за игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 2, х-л
„Тримонциум Принцес”;
• С решение № 299/13.02.2009 г. утвърждава на „КАЗИНО
ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив, представените промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино” с включени правила за
формиране и разпределение
на допълнителни премии „Златна
пирамида” и „Бонус РИЧ”, в игрално казино „РИЦ СТАР” с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11;
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• С решение № 300/13.02.2009 г. утвърждава на „ЕВРО КАЗИНО
ГРУП” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино” с включени правила за формиране и разпределение на
специална премия „Джакпот”, в игрално казино с адрес: гр. Свиленград,
бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „Хемусхотелс” АД;
• С решение № 346/20.02.2009 г. утвърждава на „СТАР ПРИНЦЕС”
ЕАД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” с включени правила за формиране и разпределение на
допълнителни периодични предметни награди в игрално казино с адрес:
гр. Свиленград, ул. „Драган Цанков” № 4;
• С решение № 347/20.02.2009 г. утвърждава на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ”
АД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” с включени правила за разпределение на парична премия в
игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо” № 2, хотел
„Тримонциум Принцес”;
• С решение № 348/20.02.2009 г. утвърждава на „ПИКАДИЛИ
ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино” с включени правила за формиране и разпределение на
специална премия „Джакпот” в игрално казино с адрес: гр. София, ул.
„Калоян” № 6, хотел „Рила”;
• С решение № 397/27.02.2009 г. утвърждава на „АКТИВ БГ” АД, гр.
София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино” с
включени правила за разпределение на парична премия „CASH
PROMOTION” в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн.Мария
Луиза” № 131, хотел „София Принцес Хотел”;
• С решение № 398/27.02.2009 г. утвърждава на „КАЗИНО ЕЛИТ”
АД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” с включени правила за разпределение на допълнителни премии
бонус „FINIX” в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ.Петрич, обл.
Благоевград, магистрално шосе Е-79;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
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• С решение № 209/06.02.2009 г. утвърждава на
„ТРЕЖЪР
ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД, гр. София, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес:
гр. Банско, ул. „Глазне” № 5;
• С решение № 210/06.02.2009 г. утвърждава на
„МЕТАЛ2006” ЕООД, с.Катуница, обл.Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” и отчет за премия „Джакпот” при взаимно
свързани игрални автомати, в игрална зала с адрес: гр. София, район „
Студентски”, ул. „Д-р Йордан Йосифов” № 8А, кв.20А, УПИ VІ-2677;
• С решение № 211/06.02.2009 г. утвърждава на
„РЕАНТ”
ЕООД, гр.Варна, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”,в игрална зала с адрес: с.Игнатиево, община Аксаково, обл.
Варна, ул.„Слави Дойчев”,УПИ ІХ-1034, кв.49, ет. 2;
• С решение № 219/06.02.2009г. утвърждава на „СИТ-99” ООД, гр.
София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за формиране на специална премия
„Джакпот” и отчет за премия „Джакпот” при взаимно свързани игрални
автомати, в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза” №144,
магазин Деница 1;
• С решение № 220/06.02.2009г. утвърждава на „ГРАНД КАЗИНО-1”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за формиране надопълнителни
премии „ Бонус игри” в игрална зала с адрес: гр. Поморие, ул. „Алеко
Константинов” №1, х-л „Парадайс”;
• С решение № 229/06.02.2009г. утвърждава на „БРАТЯ МАТЕВИ”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включена допълнителна премия „ Лек автомобил”, в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба”, УПИ ІІ-1109, 1216 от
кв. 46;
• С решение № 230/06.02.2009г. утвърждава на „ЕЛИТ 8” ЕООД, гр.
Севлиево, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, в
игрална зала с адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка” №73;
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• С решение № 231/06.02.2009г. утвърждава на „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, представените „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, компл. „Изгрев”, УПИ ІІІ, кв.24А,
търг.обект „Кафе-Еспресо”;
• С решение № 232/06.02.2009г. утвърждава на „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, представените „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, в
игрална зала с адрес: гр. Асеновград, ъгъла на ул. „Цар Иван Асен ІІ”
и ул.”Ради Овчаров”- кино;
• С решение № 240/06.02.2009г. утвърждава на „КАЗИНО МИРАЖ”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, относно подмяна на 2 бр. Системи за формиране на премия
„Джакпот” и промяна в условията за участие в „Допълнителна бонус
игра с парични награди”, в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” №2-4;
• С решение № 241/06.02.2009г. утвърждава на „МЕГА ШАНС
ГРУП-ИСПЕРИХ” ООД, гр. Исперих, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, и правила за формиране и изплащане на
премия „Лек автомобил” и „Бонус игра с парични награди”, в игрална
зала с адрес: гр. Исперих, обл. Разград, ул. „Васил Левски” №109;
• С решение № 242/06.02.2009г. утвърждава на „КЕНОМАТ” ООД,
гр. Бургас, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” №1;
• С решение № 243/06.02.2009г. утвърждава на „ЛОТОС-93” ООД,
гр. Стамболийски, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, ул. „Търговска”
№72;
• С решение № 244/06.02.2009г. утвърждава на
ЕТ „ОРЛИН
ИВАНОВ-КОМЕРС”, гр. Русе, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Константин
Иречек” №15;
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• С решение № 245/06.02.2009г. утвърждава на СД „ПАНО И САНИАВРАМОВ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий” №2;
• С решение № 246/06.02.2009г. утвърждава на СД „ПАНО И САНИАВРАМОВ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” №19;
• С решение № 248/06.02.2009г. утвърждава на „ФОРТРЕС” 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. Благоевград, ул. „Райко
Даскалов” №6;
• С решение № 249/06.02.2009г. утвърждава на „ФОРТРЕС” ЕООД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за формиране на специална премия
„Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.”Люлин”, кв.47-ІІІ
микрорайон, Битов комбинат;
• С решение № 250/06.02.2009г. утвърждава на „ФОРТЕ КЛУБ”
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. Пловдив, ул. „Иван
Вазов” №98;
• С решение № 256/13.02.2009 г. утвърждава на
„БЕЛАДИО”
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.Ловеч, пл. „Тодор Кирков” № 1,
;
• С решение № 257/13.02.2009 г. утвърждава на „В.И.П.” ЕООД,
гр.Монтана, представените „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр.Криводол, обл. Враца, бул. „Освобождение”
№15;
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• С решение № 258/13.02.2009 г. утвърждава на ЕТ „НУШИТЕМЕНУЖКА
ПЕТРОВА”,
гр.Ботевград,
представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр.Правец, ул. „Елаша” №6;
• С решение № 262/13.02.2009г. утвърждава на
„РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул.
„Ихтиманско шосе” №1;
• С решение № 271/13.02.2009г. утвърждава на СД „КРЕМЕНЛИЕВ
И СИЕ”, гр. Сандански, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр.Сандански, „Интерхотел
Сандански” – паркова зона;
• С решение № 272/13.02.2009г. утвърждава на СД „КРЕМЕНЛИЕВ
И СИЕ”, гр. Сандански, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр.Сандански, ул.„Плиска”
№6;
• С решение № 274/13.02.2009г. утвърждава на СД „КРЕМЕНЛИЕВ
И СИЕ”, гр. Сандански, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр.Сандански, ул.„Мелник”
№4;
• С решение № 275/13.02.2009г. утвърждава на
„ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ” ООД, гр. Мъглиж, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр.Своге, ул.„Цар Симеон”
№23;
• С решение № 278/13.02.2009г. 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” в игрална зала с адрес: гр.Кюстендил, пл.
„Първи май” №12;
• С решение № 279/13.02.2009г. утвърждава на
ЕТ „АНГЕЛ
ЗАРКОВ-БИЛИ-92”, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
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игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр.София, бул.
„Сливница” №307;
• С решение № 280/13.02.2009г. 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” в игрална зала с адрес: с.Бистрица, общ.
Панчарево, обл. София, ул. „Никола Крушкин-Чолака” №48;
• С решение № 281/13.02.2009г. утвърждава на
ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр.Смолян, бул. „България” №3А,
х-л „Кипарис Алфа”;
• С решение № 282/13.02.2009г. утвърждава на „ГРАНД КАЗИНО 1” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр.София, бул. „Симеоновско шосе”
№110, х-л „Макси”;
• С решение № 292/13.02.2009г. утвърждава на „МИЛЕНИУМ-МВ”
ООД, гр. Димитровград, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр.Димитровград, бул.
„България” №1;
• С решение № 301/13.02.2009г. утвърждава на ЕТ „ДОТКОВСКИИВЕЛИНА
ДОТКОВСКА”,
гр.
Дряново,
представените
„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;
• С решение № 302/13.02.2009г. 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” и
правила за организиране и провеждане на „ПЕРИОДИЧНИ БОНУС
ИГРИ” в игрална зала с адрес: гр.Пловдив, ул. „Иван Марев” №3;
• С решение № 303/13.02.2009г. утвърждава на ЕТ „АНГЕЛ ЗАРКОВБИЛИ-92”, 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.Радомир, обл. Перник, ул.
„Кирил и Методий” №12;
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• С решение № 304/13.02.2009г. утвърждава на „КОБРА-08” ООД, гр.
Габрово, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Съзаклятие” №12;
• С решение № 305/13.02.2009г. утвърждава на „БИ ЕНД ВИ
представените
ЕНТЪРТЕЙМЪНД” ООД, гр. Кърджали,
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и правила за
формиране и изплащане на „Бонус игра с парични награди” в игрална
зала с адрес: гр.Кърджали, бул. „България” №61, бл.5;
• С решение № 306/13.02.2009г. утвърждава на „УИН БЕТ” ЕООД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, по
издадено Разрешение № 214/30.01.2009г., и нова „Допълнителна бонус
игра с парични награди” в игрална зала с адрес: гр.Бургас, ул. „Хан
Крум” №5, х-л „Бургас”;
• С решение № 311/20.02.2009 г. утвърждава на „БРИЗ-М” ЕООД, гр.
София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
инсталирането на 3 (три) броя игрални системи за формиране на премия
„Джакпот” при взаимно свързани игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, район Люлин, местност „Люлин – център”, УПК651, от кв. 4;
• С решение № 312/20.02.2009 г. дава разрешение на
„ГОЧЕВ-СТАР” 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. Стара Загора, ул.
„Митрополит Методи Кусев” № 9 с 13 (тринадесет) броя игрални
съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 313/20.02.2009 г. утвърждава на „СИТИ КАЗИНО
ГРУП” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” и инсталирането на система за формиране на
специална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Троян, ул.
„Георги Икономов” № 16;
• С решение № 314/20.02.2009 г. утвърждава на ЕТ „ПИГИ-ПЕНКО
НЕНЧЕВ”, гр. Ловеч, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” и инсталирането на система за формиране на специална
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премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Попово, област
Търговище, ул. „Марио Николов” № 9 А;
• С решение № 317/20.02.2009 г. утвърждава на „ЕНТЕРТЕЙМАНТ”
АД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” за игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо”
№2, х-л „Тримонциум Принцес”;
• С решение № 319/20.02.2009г. утвърждава на „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр. Самоков, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” и инсталирането на система за формиране на специална
премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица”
№31 А;
• С решение № 321/20.02.2009г. утвърждава на „РАДКА МОСКОВА”
ООД, гр. Самоков, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” и инсталирането на система за формиране на специална
премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. София, район „Витоша”,
квартал „Драгалевци”, ул. „Лешникова гора” № 1А;
• С решение № 322/20.02.2009г. утвърждава на „БАРГЕЙМ” АД, гр.
София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
инсталирането на системи за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. София, район „Младост”, бул. „Ал.
Малинов” № 43, УПИ № ІІ-1736 от кв. 2, търговски център „GM„;
• С решение № 325/20.02.2009г. утвърждава на „ТОРО” ООД, гр.
Казанлък, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
инсталирането на система за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Щросмайер” № 1;
• С решение № 326/20.02.2009г. утвърждава на „БАГИРА-К-Й”
ООД, гр. Казанлък, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” и инсталирането на системи за формиране на специална
премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Капитан Петко Войвода” № 11;
• С решение № 327/20.02.2009г. утвърждава на „ВА ГРУП” ООД, гр.
София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
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инсталирането на системи за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Цар Симеон” № 89;
• С решение № 328/20.02.2009г. утвърждава на
„ИРАДАБЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул.
„Владислав Варненчик” № 186;
• С решение № 331/20.02.2009г. утвърждава на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ
НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” и инсталирането на системи за формиране на
специална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Кубрат, ул.
„Цар Освободител” № 10;
• С решение № 334/20.02.2009г. утвърждава на „ТРЕЖЪР ЛЕНД
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” и инсталирането на система за формиране на
специална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Банско, ул.
„Глазне” № 5;
• С решение № 335/20.02.2009г. утвърждава на „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
инсталирането на системи за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски”
№ 124;
• С решение № 336/20.02.2009г. утвърждава на „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
инсталирането на системи за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Александър Стамболийски”
№ 5;
• С решение № 337/20.02.2009г. утвърждава на „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
инсталирането на системи за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Водопад” № 7;
• С решение № 338/20.02.2009г. утвърждава на „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
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инсталирането на системи за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 1;
• С решение № 339/20.02.2009г. утвърждава на „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
инсталирането на системи за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики” №
117;
• С решение № 340/20.02.2009г. утвърждава на „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
инсталирането на системи за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. Бургас, жк „П.Р. Славейков”, УПИ ІV, кв.
15-А, административно-обслужваща сграда;
• С решение № 341/20.02.2009г. утвърждава на „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
инсталирането на система за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Д-р Брънеков” № 14;
• С решение № 342/20.02.2009г. утвърждава на „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
инсталирането на системи за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. Харманли, ул. „Янко Сакъзов” № 2;
• С решение № 343/20.02.2009г. утвърждава на „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
инсталирането на системи за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 2А;
• С решение № 344/20.02.2009г. утвърждава на „КАЛИМАН” ЕООД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
инсталирането на системи за формиране на специална премия „Джакпот”
в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис” № 1, хотел
„Казанлък”;
• С решение № 349/20.02.2009г. утвърждава на „ИРАДАБЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за формиране и
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разпределение на предметна и на парична премии в игрална зала с
адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186;
• С решение № 350/20.02.2009г. утвърждава на „КАЗИНО БУДА”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” и нова допълнителна бонус игра с парична награди в игрална
зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев” № 1;
• С решение № 351/20.02.2009г. утвърждава на „КОБРА-08” ООД, гр.
Габрово, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Шипка” № 1;
• С решение № 352/20.02.2009г. утвърждава на „НАЦИОНАЛ ГРУП”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за формиране на допълнителни
премии „Бонус игри” в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Кн.
Мария Луиза” № 35;
• С решение № 356/27.02.2009 г. утвърждава на
„ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, отчет за премия „Джакпот” от игрални
автомати и правила за спечелване на предметни награди „ЗЛАТНА
ПИРАМИДА” на „ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”, в игрална зала с
адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ” № 2, х-л „РОСТОВ;
• С решение № 357/27.02.2009 г. утвърждава на „ПРОЕКТ-2007”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър
І” № 42;
• С решение № 358/27.02.2009 г. утвърждава на „ХАЗАРТ 08” ООД, гр. София,
представените „Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и отчет за премия
„Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Академик Методи Попов” №
15А, до бл. 76;

• С решение № 366/27.02.2009г. утвърждава на „ГРАНД КАЗИНО-1”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за формиране на допълнителни
премии „Бонус игри” в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
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„Цар Симеон Велики” № 100, х-л „ВЕРЕЯ”;
• С решение № 367/27.02.2009г. утвърждава на „ГРАНД КАЗИНО-1”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, по издадено Разрешение № 3317/22.12.2008г., и нова
„Допълнителна бонус игра с парични награди” в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Андрей Сахаров” № 74А”;
• С решение № 368/27.02.2009г. утвърждава на „ГРАНД КАЗИНО-1”
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. Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики” № 100, х-л „ВЕРЕЯ”;
• С решение № 375/27.02.2009г. утвърждава на „СИНТИЯ ХАУС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр. Стара Загора, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” , по издадено
Разрешение № 282/10.02.2009г., в игрална зала с адрес: гр. Павел
Баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 9, УПИ ХІІТърговски базар в кв. 33, обект №9 и №10;
• С решение № 376/27.02.2009г. утвърждава на ЕТ „ГЕОРГИ
БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, по издадено Разрешение № 3326/22.12.2008г.,
в игрална зала с адрес: с. Труд, обл. Пловдив, ул. „Никола Петков” №
18;
• С решение № 377/27.02.2009г. утвърждава на ЕТ „ВАЛЕНТИН
ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, по издадено Разрешение № 286/11.02.2009г.,
в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев”, ПИ 2202 в
УПИ І- автогара, кв.4 по плана на кв. Христо Ботев-север;
• С решение № 379/27.02.2009г. утвърждава на ЕТ „МАГНУМАТАНАСКА
ВЕСЕЛИНОВА”,
гр.
Ловеч,
представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, относно
деинсталиране на 1 бр. системи за формиране на премия „Джакпот”, в
игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 25;
• С решение № 381/27.02.2009г. утвърждава на ЕТ „КОЛЬО НЕНОВ
НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, представените „Задължителни игрални
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условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” относно инсталиране на 2 бр. системи за формиране
на премия „Джакпот” и образец за счетоводна отчетност за премия
„Джакпот”, в игрална зала с адрес: гр. Завет, ул. „Хан Крум ” №2;
• С решение № 388/27.02.2009г. утвърждава на „ТИЙ ДЖИ” 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. Бургас, ул. „Александровска” № 53;
• С решение № 392/27.02.2009г. утвърждава на „КУИНС ТРЕЙД”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за формиране на специална
премия „Джакпот”, в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Васил
Левски” № 13;
• С решение № 399/27.02.2009г. утвърждава на „М.М.Г.” ООД, гр.
София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” , по
издадено Разрешение № 278/09.02.2009г., и нова „Допълнителна бонус
игра с парични награди” в игрална зала с адрес: гр. Свищов, ул. „Цар
Освободител” № 134;
• С решение № 400/27.02.2009г. утвърждава на „КАЗИНО
ДИАМАНТ 1” ООД, гр. Пловдив,
представените промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на числова лотарийна игра „Бинго”, с включени условия и
правила за формиране на допълнителни премии, в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11, бинго „РИЦ СТАР”;
• С решение № 401/27.02.2009г. утвърждава на „УЪРЛД ГЕЙМ”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, по издадено Разрешение № 216/30.01.2009г.,и правила за
участие и провеждане на нова „Допълнителна бонус игра с парични
награди”, в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. „Кракра” № 45;
• С решение № 402/27.02.2009г. утвърждава на „УЪРЛД ГЕЙМ”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, относно правила за участие и провеждане на „Допълнителна
бонус игра с парични награди”, в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, ул. „Димитър Благоев” № 5;
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• С решение № 403/27.02.2009г. утвърждава на „УЪРЛД ГЕЙМ”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, относно правила за участие и провеждане на „Допълнителна
бонус игра с парични награди”, в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил,
ул. „Цар Освободител” № 107;
• С решение № 404/27.02.2009г. утвърждава на „ФИЛИ” ООД, гр.
Плевен, 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. Монтана, ул. „Пейо Яворов” №
3, х-л „Огоста”;
• С решение № 405/27.02.2009г. отказва да даде разрешение на
„КОЛОРАДО” ЕООД, гр. Раковски, за утвърждаване на
представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр. Раковски, ул. „Москва” № 5;
ІІІ. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 251/06.02.2009г. утвърждава на ДП „ДЪРЖАВНА
ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „Щастливият миг” и образец на
билет за участие в нея;
• С решение № 406/27.02.2009г. утвърждава на ДП „ДЪРЖАВНА
ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София, представените два
броя образци на билети за участие в моментна лотарийна игра
„Щастливият миг” с дизайн „Надежда за инвалидите” и представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментна лотарийна игра „Щастливият миг” ;
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ДОКЛАД
ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА НА ОНЛАЙН
ХАЗАРТА
17 февруари 2009 г.
Европейски парламент, Комисия по вътрешния
пазар и защита на потребителите
Докладчик:
Christel Schaldemose относно интегритета на онлайн
хазарта (2008/2215 (INI))
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Европейският парламент,
– като взе предвид член 49 от Договора за ЕО,
– като взе предвид Протокола относно прилагането на принципите на
субсидиарност и на пропорционалност, приложен към Договора за ЕО,
– като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейските общности(1),
– като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар(2)
(Директива за услугите),
– като взе предвид Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на
Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в
действащи закони, подзаконови и административни актове на държавитечленки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност(3) (Директива за
аудиовизуалните медийни услуги),
– като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на
информационното общество, и по-специално на електронната търговия на
вътрешния пазар(4) (Директива за електронната търговия),
– като взе предвид Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 26 октомври 2005 г. относно предотвратяване използването на
финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на
тероризъм(5),
– като взе предвид своята резолюция от 8 май 2008 г. относно Бяла книга за
спорта(6),
– като взе предвид въпроса с искане за устен отговор, отправен от
парламентарната комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите към
Комисията на 16 октомври 2006 г., относно хазарта и спортните залагания на
вътрешния пазар(7), както и последвалата дискусия в парламентарната комисия
по вътрешния пазар и защита на потребителите на 14 ноември 2006 г., и като
взе предвид отговора, предоставен от члена на Комисията,
– като взе предвид информационния документ относно онлайн хазарта,
акцентиращ върху интегритета и необходимостта от кодекс за поведение по
отношение на хазартните игри, изготвен по поръчка на Европейския
парламент от дружеството „Europe Economics Research Ltd”,
– като взе предвид проучването на хазартните услуги на вътрешния пазар на
Европейския съюз от 14 юни 2006 г., проведено по поръчка на Комисията от
Швейцарския институт по сравнително право (SICL),
– като взе предвид член 45 от своя правилник,
– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на
потребителите (A6-0064/2009) ,
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А. като има предвид, че в момента онлайн хазартът, който е допринесъл за 2 до 3
милиарда евро брутни приходи от хазартна дейност през 2004 г., възлиза на
около 5 % от целия пазар на хазартни услуги в ЕС, както е отбелязано в
гореспоменатото проучване от SICL, като бързият темп на развитие изглежда
неизбежен,
Б. като има предвид, че приходите, получени от правителството и от разрешени
от него хазартни дейности, определено са най-значимия източник на доходи за
спортните организации в много държави-членки,
В. като има предвид, че хазартните дейности, в това число онлайн хазарта, по
традиция винаги са били строго регулирани във всички държави-членки въз
основа на принципа на субсидиарност, с цел защитаване на потребителите от
пристрастяване и измама, предотвратяване на прането на пари и други
финансови престъпления, както и игрите с предизвестен резултат, и опазване
на обществения ред; като има предвид, че Съдът на Европейските общности
приема поставянето на ограничения за свободата на установяване и свободата
на предоставяне на услуги с оглед на подобни цели от общ интерес, при
условие че се прилагат пропорционално и без дискриминация,
Г. като има предвид, че всички държави-членки са диференцирали подобни
ограничения в зависимост от вида на съответните хазартни услуги, като казино
игри, спортни залагания, лотарии или залагания на конни състезания; като има
предвид, че повечето от държавите-членки забраняват организирането –
включително от местни оператори – на онлайн казино игри, а много от тях
забраняват също така организирането на онлайн спортни залагания и онлайн
лотарии,
Д. като има предвид, че хазартните дейности бяха изключени от приложното поле
на Директиви 2006/123/ЕО (Директива за услугите), 2007/65/ЕО (Директива за
аудиовизуалните медийни услуги) и 2000/31/ЕО (Директива за електронната
търговия), и че в своята резолюция от 8 май 2008 г. относно Бялата книга за
спорта Европейският парламент изрази безпокойството си от евентуално
дерегулиране на хазарта,
Е. като има предвид, че държавите-членки са регламентирали своите
традиционни пазари на хазартни услуги с цел защита на потребителите от
пристрастяване, измами, пране на пари и уреждане на резултати от спортни
срещи; като има предвид, че тези политически цели се постигат по-трудно в
сектора на онлайн хазарта,
Ж. като има предвид, че Комисията е започнала процедури за нарушение срещу
десет държави-членки с цел проверка дали националните мерки за
ограничаване на трансграничното предоставяне на онлайн хазартни услуги,
основно спортни залагания, са съвместими със законодателството на
Общността; като има предвид, че, както подчерта Комисията, тези процедури
не засягат съществуващите монополи или национални лотарии в това им
качество, нито имат някакво отражение върху либерализацията на пазарите на
хазартни услуги по принцип,
З. като има предвид нарастващия брой предварителни въпроси по свързани с
хазарта случаи, отнесени до Съда на Европейските общности, което очевидно
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говори за липса на яснота относно тълкуването и прилагането на правото на
Общността във връзка с хазарта,
И. като има предвид, че в контекста на настоящата резолюция относно онлайн
хазарта интегритет означава ангажимент за предотвратяване не само на
измами и престъпления, но също и на проблемно практикуване на хазарт и
практикуване на хазарт от непълнолетни лица чрез спазване на
законодателството за защита на потребителите и на нормите на наказателното
право, както и чрез защита на спортните състезания от неправомерно влияние
във връзка със спортните залагания,
Й. като има предвид, че онлайн хазартът съчетава няколко рискови фактора,
свързани с проблемното практикуване на хазарт, които включват, наред с
други, лесен достъп до хазартни услуги, наличие на разнообразие от игри и помалко социални ограничения(8),
К. като има предвид бързото и неконтролирано развитие на дейностите по
спортни залагания и други онлайн игри (по-специално трансграничните
дейности по интернет), постоянната опасност от уреждане на резултати от
спортни срещи и явлението „lay bets”(„негативни залагания”) за определени
събития по време на спортни прояви, които правят спорта особено уязвим за
незаконни практики при залагания,

Прозрачен сектор, който защитава обществените и
потребителските интереси
1. изтъква, че, съгласно принципа на субсидиарност и съдебната практика на
Съда на Европейските общности, държавите-членки имат интерес и право да
извършват регулиране и контрол на своите пазари на хазартни услуги в
съответствие с традициите и културата си, с цел защита на потребителите от
пристрастяване, измами, пране на пари и уреждане на резултати от спортни
срещи, както и за защита на изградените на културна основа структури за
финансиране, които финансират спортни мероприятия и други социални каузи в
държавите-членки; подчертава, че всички други заинтересовани страни също така
имат интерес от добър надзор и регулиране на пазара на хазартни услуги;
подчертава, че операторите на онлайн хазартни услуги трябва да спазват
законодателството на държавата-членка, на чиято територия те предоставят
своите услуги и в която пребивават потребителите;
2. подчертава, че хазартните услуги трябва да се считат за икономическа
дейност с извънредно специфичен характер, поради свързаните с нея аспекти на
социалния и обществения ред и здравеопазването, като при тази дейност
конкуренцията няма да доведе до по-добро разпределение на ресурсите, поради
което по отношение на хазарта е необходимо да се приложи многостранен подход;
подчертава, че в тази изключително чувствителна област не е удачно прилагането
на подход, съобразен единствено с принципите на вътрешния пазар, и отправя
искане към Комисията да отдели специално внимание на становището на Съда на
Европейските общности по този въпрос;
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3. подкрепя дейността, започната от Съвета по време на френското
председателство, по въпроси от областта на онлайн и традиционния хазарт и
залаганията; призовава Съвета да продължи да провежда официални дискусии
относно потенциалните политически решения във връзка с начините за
дефиниране и разрешаване на проблемите, породени от онлайн хазарта, и
призовава Комисията да подкрепи този процес и да проведе проучвания и
представи съответни предложения, които Съветът би счел за приемливи за
постигането на общите цели в областта на онлайн хазарта;
4. призовава държавите-членки да си сътрудничат тясно с цел разрешаване на
проблемите, свързани с обществото и обществения ред, които произтичат от
трансгранични онлайн хазартни услуги, като например пристрастяване към
хазарта и злоупотреба с лични данни или кредитни карти; призовава институциите
на ЕС за тясно сътрудничество с държавите-членки в борбата срещу всички
неразрешени или незаконно предлагани онлайн хазартни услуги и за защита на
потребителите и предотвратяване на измами; подчертава необходимостта от обща
позиция относно начините за постигане на тази цел;
5. подчертава, че регулаторните органи и операторите следва да си
сътрудничат тясно с други заинтересовани страни, осъществяващи дейност в
областта на онлайн хазарта, например оператори на хазартни услуги, регулаторни
органи, потребителски организации, спортни организации, промишлени
сдружения и медиите, които споделят обща отговорност за интегритета на онлайн
хазарта и за информиране на потребителите относно евентуалните
неблагоприятни последици от онлайн хазарта;

Справяне с измамите и други престъпни деяния
6. отбелязва, че престъпните деяния, като например прането на пари и сивата
икономика, могат да бъдат свързани с хазартните дейности и да въздействат върху
почтеността на спортните събития; отбелязва също така, че заплахата за
почтеността на спорта и спортните състезания се отразява сериозно на масовото
участие, което има основен принос за общественото здраве и социалната
интеграция; счита, че това може да доведе до загуба на общественото доверие, ако
определен спорт се възприема като обект на манипулации с цел финансови облаги
за спортистите, служебните лица или трети страни, вместо да бъде практикуван
при спазване на ценностите и правилата и за удоволствие на неговите
привърженици;
7. изразява становището, че ръстът на онлайн хазартните услуги създава все
повече възможности за непочтени практики, като например измама, уреждане на
резултати от спортни срещи, незаконни картели за залагания и пране на пари, тъй
като онлайн игрите могат да бъдат пускани в експлоатация и закривани много
бързо, както и поради разпространението на офшорни оператори; призовава
Комисията, Европол и други национални и международни институции да
упражняват строг надзор в тази област и да докладват за заключенията си;
8. счита, че защитата на интегритета на спортните мероприятия и състезания
изисква сътрудничество между притежателите на спортни права, операторите на
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онлайн залагания и обществените органи както на национално, така и на
европейско и международно равнище;
9. призовава държавите-членки да гарантират, че организаторите на спортни
състезания, операторите на залагания и съответните регулаторни органи си
сътрудничат по отношение на мерките за намаляване на рисковете, свързани с
незаконните залагания и уреждането на резултати от спортни срещи, и проучват
установяването на реалистична, справедлива и устойчива регулаторна рамка за
защита на почтеността на спорта;
10. изтъква, че спортните залагания са вид търговска експлоатация на спортните
състезания и препоръчва на държавите-членки да защитават тези състезания от
неразрешена търговска употреба, по-специално чрез признаване на „право на
организаторите на състезания“, и да приемат разпоредби за гарантиране на
подобаваща финансова компенсация в полза на всички равнища на
професионалния и аматьорския спорт; призовава Комисията да проучи
възможността организаторите на състезания да получат право на интелектуална
собственост (някакъв вид право на предаване) по отношение на организираните от
тях състезания;

Предотвратяване на нанасянето на вреди по отношение на
потребителите
11. счита,че потенциално вездесъщите възможности за необезпо-коявано
практикуване на онлайн хазарт, предоставени от интернет, с моментални
резултати и с възможност за игри с големи парични суми, създават нови рискове
от пристрастяване към хазарта; отбелязва, обаче, че цялостното въздействие върху
потребителите на специфичните видове хазартни услуги, предлагани онлайн, все
още не е известно и следва да бъде проучено по-подробно;
12. привлича вниманието върху нарастващата загриженост във връзка със
способността на младите хора да получават достъп до онлайн хазартни услуги,
законно и незаконно, и подчертава необходимостта от по-ефикасни проверки на
възрастта и от предотвратяване на пробните безплатни залагания в уеб сайтове от
страна на малолетни лица;
13. изтъква, че младите хора могат по-специално да бъдат затруднени при
разграничаване на понятията късмет, съдба, шанс и вероятност; настоятелно
призовава държавите-членки да обърнат внимание на основните рискови фактори,
които могат да увеличат вероятността (млад) човек да развие проблем с хазарта, и
да намерят средства за въздействие върху тези фактори;
14. изразява тревога по отношение на нарастващото пресичане на дейности
между интерактивна телевизия, мобилни телефони и интернет сайтове при
предлагането на хазартни игри с отдалечен достъп или онлайн хазартни игри,
особено тези, които са насочени към непълнолетните; счита, че това развитие ще
породи нови регулаторни и свързани със защитата на обществото
предизвикателства;
15. изразява становището, че онлайн хазартът има потенциал да породи рискове
за потребителите и че поради това държавите-членки имат законното право да
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ограничат свободата на предоставяне на онлайн хазартни услуги с цел защита на
потребителите;
16.подчертава, че родителите носят отговорност за предотвратяването
на залаганията от малолетни лица и на пристрастяването към хазарта на
непълнолетни;
17. в същото време призовава държавите-членки да предвидят достатъчно
финансови средства за изследване, предотвратяване и разрешаване на проблеми,
свързани с онлайн хазарта;
18. счита, че печалбата от хазарт следва да се използва в полза на обществото,
включително насрещно финансиране на образованието, здравеопазването,
професионалния и аматьорския спорт и културата;
19. изразява подкрепа за разработването на стандарти за онлайн хазарта по
отношение на възрастовите ограничения, забрана на схемите за предоставяне на
кредити и премии с оглед защитата на уязвимите участници в хазартни игри,
информация за евентуалните последици от хазарта, информация за това къде да се
потърси помощ в случай на пристрастяване, потенциала на определени игри за
пристрастяване и т.н.;
20. призовава заинтересованите страни да обърнат внимание на риска от
социална изолация, пораждан от пристрастяването към онлайн хазарта;
21. счита, че саморегулирането по отношение на рекламата, популяризирането и
предоставянето на онлайн игри не е достатъчно ефективно и поради това изтъква
необходимостта както от регулиране, така и от сътрудничество между
индустрията и органите на управление;
22. настоятелно призовава държавите-членки да си сътрудничат на равнище на
ЕС с цел предприемане на мерки срещу всякаква агресивна реклама или
маркетинг на онлайн хазарт от страна на обществени или частни оператори,
включително безплатни пробни игри, с оглед защита по-специално на уязвимите
потребители на хазартни услуги, като например деца и млади хора;
23. препоръчва да се проучи възможността за въвеждане на максимална сума,
която определено лице може да използва за хазартна дейност в рамките на един
месец, или за задължаване на операторите на онлайн хазартни услуги да използват
предплатени карти за онлайн хазарт, продавани в магазините;

Кодекс за поведение
24. отбелязва, че един кодекс за поведение все още може да бъде полезен
допълнителен инструмент за постигане на някои обществени (и частни) цели, като
се отчита технологичното развитие, промените в потребителските предпочитания
или промените в пазарните структури;
25. подчертава, че един кодекс за поведение в крайна сметка остава задвижван
от индустрията подход за саморегулиране и поради това може единствено да
служи като допълнение към законодателството, но не и да го замени;
26. подчертава също така, че ефективността на един кодекс за поведение ще
зависи до голяма степен от неговото възприемане от националните регулатори и
потребители, както и от неговото прилагане;
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Мониторинг и проучване
27. призовава държавите-членки да документират мащаба и растежа на своите
пазари на онлайн хазартни услуги, както и предизвикателствата, които произтичат
от онлайн хазарта;
28. призовава Комисията да предприеме проучвания в областта на онлайн
хазарта и риска от развиване на пристрастяване към хазарта, например на начина,
по който рекламата влияе на пристрастяването към хазарта, дали е възможно да се
установи обща европейска категоризация на игрите според техния потенциал за
развиване на пристрастяване и евентуални превантивни мерки и мерки за лечение;
29. призовава Комисията да разгледа по-специално ролята на рекламата и
маркетинга (включително безплатните пробни игри онлайн) за прякото или
косвено подтикване на малолетни млади хора към хазартни игри;
30. призовава Комисията, Европол и националните органи да събират и обменят
информация за равнището на измами и други престъпни дейности в сектора на
онлайн хазарта, например сред субектите, действащи в сектора;
31. призовава Комисията да проучи в тясно сътрудничество с националните
правителства икономическото и неикономическото въздействие на
предоставянето на трансгранични хазартни услуги във връзка с интегритета,
социалната отговорност, защитата на потребителите и въпросите, свързани с
данъчното облагане;
32. подчертава значението за държавите-членки по местопребиваване на
потребителя да могат ефективно да контролират, ограничават и осъществяват
надзор над хазартните услуги, предоставяни на тяхна територия;
33. призовава Комисията и държавите-членки да изяснят мястото на данъчното
облагане на онлайн хазартната дейност;
34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на
Съвета и на Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
I.

Въведение

Хазартните дейности включват залагане с парична равностойност в игри на
шанса, включително лотарии и спортни залагания.
Онлайн хазартът съществува от 1996 г., когато във Финландия беше пусната
първата игра. Оттогава пазарът на онлайн хазартни услуги е нараснал значително.
Изчислено е, че през 2003 г. пазарът на онлайн хазартни услуги със стопанска цел
в ЕС-25 е генерирал общи приходи от игри (печалба на операторите минус
изплатените награди) в размер на 51,5 милиарда евро. Към днешна дата онлайн
хазартът през интернет, мобилни телефони или интерактивни телевизионни
канали представлява приблизително 5 % от целия пазар на хазарт в ЕС, като през
2004 г. е възлизал на 2 до 3 милиарда евро общи годишни приходи от игри.
Очаква се европейският пазар на онлайн хазартни услуги да расте с темп от
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минимум 8,4 процента на година (в Австрия и Унгария) до максимум 17,6
процента (в Италия)(1).
Поради това държавите-членки са принудени да приспособяват и развиват
регулирането, за да бъдат в крак с потребителските предпочитания и услугите на
доставчиците. Специфичното естество на онлайн хазарта води до някои трудности
за лицата, отговорни за определяне на политиката в държавите-членки. На първо
място, онлайн хазартът включва трансграничен елемент, който дава възможност
на операторите на онлайн хазартни услуги да предоставят своите услуги на
потребители в други държави-членки, различни от тези, в които са се установили.
В резултат на това е възможно потребителите да не знаят в коя държава се намира
техният доставчик на услуги. На второ място, онлайн хазартът поражда повишен
риск от неспособност на доставчиците на онлайн хазартни услуги да проверяват
самоличността на потребителя, тъй като лицето, използващо кредитна карта, може
да не бъде нейният законен титуляр. На трето място, интернет сайтове за онлайн
хазартни услуги могат бързо да бъдат пускани в експлоатация и поради това
непочтени оператори могат да се появяват и да изчезват в рамките на кратки
периоди от време. На четвърто място, за операторите на онлайн хазартни услуги е
трудно да следят своите клиенти за разлика от традиционните хазартни услуги,
където е възможно визуално да се провери дали клиентът е непълнолетен, в
нетрезво състояние, под влияние на други упойващи вещества или с подозрително
поведение. Също така, тъй като достъпът до онлайн хазартни услуги е лесен и
може да се осъществява в уединение, липсват социалните рамки и ограничения,
които могат да се налагат чрез присъствието на други лица.

II. Регулиране
Европейските пазари на онлайн хазартни услуги се регулират на национално
равнище в съответствие с принципа на субсидиарност. Поради това регулаторните
рамки за пазара на (традиционни и онлайн) хазартни услуги в ЕС са до голяма
степен разнородни.
Онлайн хазартът е разрешен в двадесет държави-членки на ЕС, докато седем
държави-членки са го забранили. Тринадесет държави-членки имат либерализиран
пазар, в шест има държавни монополи, а една държава-членка е лицензирала
частен монопол(2).
Държавите-членки, които са забранили онлайн хазарта изцяло или го
разрешават само в условия на монопол, твърдят, че тези ограничения са оправдани
на основания, свързани със социалния и обществения ред. Въпреки това е имало
големи спорове по отношение на т.нар. национални монополи върху хазарта. В
Европейската комисия са били подадени множество оплаквания от дружества,
осъществяващи хазартна дейност, частни лица и медийни организации, които
твърдят, че някои държави-членки неправомерно защитават своите пазари на
хазартни услуги и приходите, произтичащи от съответните монополи. В резултат
на това Комисията е започнала процедури за нарушение срещу десет държавичленки с цел проверка дали националните мерки за ограничаване на
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трансграничното предоставяне на онлайн хазартни услуги са съвместими със
законодателството на Общността(3).
Въпросът за регулирането на пазарите на хазартни услуги в ЕС, независимо
дали се отнася за традиционен или онлайн хазарт, е особено деликатен. Все пак е
налице очевидна необходимост от изясняване на регулаторната среда, засягаща
онлайн хазарта. Понастоящем няколко от висящите дела пред Съда на
Европейските общности са свързани с хазарта. Това положение е незадоволително
за Съда, както и за държавите-членки, потребителите и доставчиците на онлайн
хазартни услуги.
Редица дела, свързани с хазарт, са били отнесени към Съда на Европейските
общности, някои от които вече са били решени (вж. съдебната практика, посочена
по-долу), но много са все още висящи. Съдебната практика на Съда на
Европейските общности се състои от следните дела: Schindler 1994 (C-275/92),
Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003
(C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C432/05) и UNIRE 2007 (C– 260/04).
По тези дела Съдът на Европейските общности се е произнесъл, че
свободата на движение (член 49 от Договора за ЕО) се прилага и спрямо
хазартните услуги. Въпреки това Съдът също така е постановил, че хазартът може
да засяга някои морални, религиозни и културни аспекти, да носи висок риск от
престъпления или измами и да има вредни индивидуални и социални последици(4).
Поради това ограниченията могат да бъдат оправдани, ако те са необходими
за защита на потребителите, за опазване на обществения ред (предотвратяване на
измами и престъпления), за поддържане на социалния ред (в културно или
морално отношение) и за предотвратяване на превръщането на хазарта в източник
на частна печалба(5). В същото време ограниченията трябва да служат за
ограничаване на дейностите по залаганията по последователен и систематичен
начин, те трябва да се прилагат без дискриминация и не трябва да превишават
необходимото за постигане на желаната цел(6).
Също така следва да се отбележи, че на 14 ноември 2006 г. членът на
Комисията McCreevy отговори на въпроса с искане за устен отговор относно
хазарта, поставен от Arlene McCarthy, председател на комисията по вътрешния
пазар и защита на потребителите, по време на пленарната сесия на Европейския
парламент в Страсбург. Тогава членът на Комисията заяви, че към момента няма
вероятност за приемане на общо за ЕС хармонизирано законодателството в
областта на регулиране на хазарта.

III. Интегритет
Целта на настоящия доклад е да се акцентира върху интегритета на онлайн
хазарта. Интегритетът на първо място се разглежда като набор от ценности, които
имат за цел да предотвратяват измами: от страна на оператори на онлайн хазартни
услуги спрямо потребители или от страна на потребители спрямо оператори на
онлайн хазартни услуги, или пък от страна на потребители спрямо други
потребители. В този смисъл интегритетът също включва всички средства за
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предотвратяване на престъпни деяния, като например пране на пари. В настоящия
доклад интегритетът се разглежда и от гледна точка на поведението на
операторите на онлайн хазартни услуги. Поради това настоящият доклад обхваща
също така хазартни услуги с потенциал за пристрастяване и практикуване на
хазарт от страна на малолетни лица.
Повечето потребители са в състояние да ползват хазартни услуги, без да
рискуват психологическа зависимост, като в същото време малък, но значителен
брой лица са изложени на опасност да се превърнат в проблемни потребители на
хазартни услуги. СЗО определя проблемното потребление на хазартни услуги като
прекомерно потребление, което води до финансови, социални и/или
психологически проблеми(7). Рискът от пристрастяване към хазарта обикновено се
утежнява от постоянната наличност на възможности за игра, честотата на
печалбите, увличащия или притегателен характер на игрите, възможността за
залагане на големи суми, достъпността на кредити за игра, разположението на
игрите на места, където хората могат да играят спонтанно, и факта, че отсъства
информационна кампания относно рисковете от хазартните игри(8).
Онлайн хазартът съчетава няколко такива рискови фактора, свързани с
проблемното потребление на хазартни услуги. Например, онлайн операторите са в
състояние да предлагат широка гама от игри (залагания, рулетки, покер, слот
машини и т.н.) и редовно да въвеждат нови игри, като използват нови
маркетингови и целеви техники, включващи приложения на най-новите
технологии в областта на проучването на данни за поведението на потребителите
(при изразходването на пари), държейки потребителя „залепен“ за екрана на
компютъра. Един тревожен аспект се изразява в нарастващото пресичане на
дейности между мултимедийни услуги като телевизия, телефонни и SMS-услуги
(услуги за изпращане на кратки съобщения) и интернет сайтове при предлагането
на игри с отдалечен достъп или онлайн игри, при което участието в тези игри се
превръща в лесно и социално приемливо начинание, особено за по-младите хора.
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