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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2010 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 001/12.01.2010г. дава разрешение на ЕТ „ГинтексГенко Базитов”, гр. Карлово, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: с.
Розино, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 91, с 10
(десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 002/12.01.2010г. 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. Монтана, бул. „Трети
март” №92, със 17 (седемнадесет) броя игрални съоръжения с 20
(двадесет) броя игрални места;
· С
решение
№
003/12.01.2010г.
дава
разрешение
на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Глоджево, общ.Ветово, обл.Русе, ул. „Димитър Благоев” № 43, с 10
(десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
· С
решение
№
004/12.01.2010г.
дава
разрешение
на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Ветово, общ.Ветово, обл.Русе, ул. „Велико Търново” № 15, с 10
(десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
· С
решение
№
005/12.01.2010г.
дава
разрешение
на
„ПАЛМС ВАРНА” ООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. „Хан Аспарух” № 2, с 13 (тринадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С
решение
№
006/12.01.2010г.
дава
разрешение
на
„ДЖЕНГО” ЕООД, гр. Добрич, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
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Добрич, ж.к. „Балик-Йовково Юг”, ул. „Христо Ботев” №56, ет.2, с
20 (двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални
места;
· С
решение
№
007/12.01.2010г.
дава
разрешение
на
„БАРГЕЙМ”АД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, пл. „Освобождение"№8, с 16 (шестнадесет) броя игрални
автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 008/12.01.2010г. дава разрешение на „КИНГ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. ”България"№49А, с 20 (двадесет) броя игрални автомати
с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 009/12.01.2010г. дава разрешение на „ШАНС ГРУП
ДУЛОВО” ЕООД, гр. Исперих, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Дулово, обл.Силистра, ул. „Силистренско шосе"№3, УПИ І, пл.№
147 в кв. 16, с 13 (тринадесет) броя игрални автомати с 16
(шестнадесет) броя игрални места;
· С решение№010/12.01.2010г. дава разрешение на СД „ПАНО И
САНИ-АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Ямбол, ул. ”Цар Освободител"№1, с 40 (четиридесет)
броя игрални автомати с 40 (четиридесет) броя игрални места;
· С решение № 011/ 12.01.2010г. дава разрешение на „ДИКС
ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Троян, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Троян, ул. „Васил Левски"№64, с 15 (петнадесет) броя игрални
автомати с 15 (петнадесет) броя игрални места;
· С решение № 012/12.01.2010г. дава разрешение на „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, УПИ 705, кв.66, магазин №8, м. „Христо СмирненскиСлатина", с 20 (двадесет) броя игрални автомати с 24 (двадесет и
четири) броя игрални места;
· С решение № 013/12.01.2010 г. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
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зала с адрес: гр. Елена, ул. „Възрожденска" №2, с 10 (десет) броя
игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 014/12.01.2010 г. дава разрешение на ЕТ „РУМАРДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ж.к. „Младост", Нов търговски комплекс „І", до
супермаркет № 59, модул №31,32 и 33, с 34 (тридесет и четири) броя
игрални автомати с 34 (тридесет и четири) броя игрални места;
· С
решение
№
076/22.01.2010г.
дава
разрешение
на
„ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Пещера, ул. „Дойранска епопея"№34-36, с 11 (единадесет) броя
игрални автомати с 11 (единадесет) броя игрални места;
· С
решение
№
077/22.01.2010г.
дава
разрешение
на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Варна, р-н Владислав Варненчик, до бл.20, ет.1, сграда №2, с 13
(тринадесет) броя игрални автомати с 21 (двадесет и един) броя игрални
места;
· С
решение
№
078/22.01.2010г.
дава
разрешение
на
„КОБРА-08” ООД, гр. Габрово, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Габрово, ул.”Шипка”№ 1, с 13 (тринадесет) броя игрални автомати с
20 (двадесет) броя игрални места;
ІІ. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
· С решение № 015/12.01.2010г. дава разрешение на „БИНГО ЕЛИТ”
ООД, гр. София, за организиране на числова лотарийна игра ”Бинго”
за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул.”Александровска” №73;
ІІІ. ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИ
СЪСТЕЗАНИЯ
· С решение № 074/12.01.2010г. отказва да даде разрешение на
„БАЛКАН ХОРС РЕЙСИНГ”ЕООД, гр. София, за организиране на
хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания за
играта ”БАЛКАН ХОРС РЕЙСИНГ” за срок от 5 (пет) години;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЕЧЕ
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2010 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 016/12.01.2010г.дава разрешение на ЕТ
„ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ”, гр. Горна Оряховица, за
продължаване срока на издадено разрешение за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 16;
· С решение № 079/22.01.2010г. дава разрешение на ЕТ „ТОМИН-ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас, за продължаване срока на издадено
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с
„Славейков”, пред бл.64;
· С решение № И-8/22.01.2010г. дава разрешение на „ТИ-ВИ-67”
ООД, гр. Ботевград, за продължаване срока на издадено разрешение
№2528/17.12.2010г., за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Ботевград, пл. „Незнаен воин”№5;
ІІ. ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
· С решение № 080/22.01.2010 г. отказва да даде разрешение на
„МЕГАТРОНИК ЮНАЙТЕД ГЕЙМИНГ” ЕООД, гр. Варна, за
продължаване срока на издадено разрешение №3316/22.12.2008г., за
внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2010 Г.
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I.

ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО

· С решение № 017/12.01.2010г. дава разрешение на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за увеличение с 1 (един) брой
игрално съоръжение с 8 (един) осем броя игрални места на игралните
автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.„Капитан
Райчо”№2, х-л „Тримонциум Принцес”;
· С решение № 018/12.01.2010г. дава разрешение на „КАЗИНО
ДИАМАНТ 1” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 12 (дванадесет) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.„Васил
Левски”№11;
· С решение № 019/12.01.2010г. дава разрешение на „КАЗИНО
ЕЛИТ” АД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) броя игрални автомати
в игрално казино с адрес:с. Кулата, общ.Петрич, обл.Благоевград,
магистрално шосе Е-79;
· С решение № И-45/22.01.2010г. дава разрешение на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.„Капитан
Райчо”№2, х-л „Тримонциум Принцес”;
· С решение № И-44/22.01.2010г. дава разрешение на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул.„Гео
Милев”№1;
· С решение № И-42/22.01.2010г. дава разрешение на „АКТИВ
БГ” АД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в
игрално казино с адрес: гр. София, бул.„Кн.Мария Луиза”№131, х-л
„София Принцес Хотел”;
· С решение № И-24/22.01.2010г. дава разрешение на
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати в игрално казино
с адрес: гр. София, пл.„Народно събрание”№4, х-л „Бизнес Хотел
Интерхотел Гранд Хотел София”;
· С решение № И-20/22.01.2010 г. дава разрешение на „Евро
Казино Груп” ООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул.„Черни
връх”№31, в сградата на „Хемусхотелс”АД;
· С решение № И-18/22.01.2010г. дава разрешение на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за подмяна на
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1 (един) брой игрален автомат в игрално казино с адрес: гр. София,
бул.„Ген. Тотлебен”№8, х-л „Родина”;
· С решение № И-41/22.01.2010 г. дава разрешение на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за подмяна на
6 (шест) броя игрални автомати и 1 (един) брой игрална маса в игрално
казино с адрес: гр. София, бул.„Ген. Тотлебен”№8, х-л „Родина”;
· С решение № И-43/22.01.2010г. дава разрешение на „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати и увеличение с 1 (един) брой игрална маса в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Драган Цанков”№4;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 020/12.01.2010г. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Константин Паница"№13;
· С решение № 021/12.01.2010г. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стражица, ул.
„Михал Друмев"№4;
· С решение № 022/12.01.2010г. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 4
(четири) и намаление с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Янко Боянов"№7;
· С решение № 023/12.01.2010г. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Павликени, ул.
„Стефан Караджа"№2;
· С решение № 024/12.01.2010г. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Трявна, ул.
„Ангел Кънчев"№37;
· С решение № 025/12.01.2010г. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Полски
Тръмбеш, ул. „Търговска"№38;
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· С решение № 026/12.01.2010г. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Лясковец, пл.
„Възраждане"№ 2, хотелски комплекс „Янтра";
· С решение № 027/12.01.2010г. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Белене, ул.
„Иван Вазов"№2;
· С решение № 028/12.01.2010г. дава разрешение на
„НАВИ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост-4", до
бл.416, Битов комбинат-секция №2;
· С решение № 029/12.01.2010г. дава разрешение на
„НАВИ” ООД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул.
„Съзаклятие"№2;
· С решение № 030/12.01.2010г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 18
(осемнадесет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Перник, ул. „Кракра"№15;
· С решение № 031/12.01.2010г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за намаление с 4 (четири)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул.
„Ихтиманско шосе"№1;
· С решение № 032/12.01.2010г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ихтиман, ул.
„Полковник Борис Дрангов"№ 5;
· С решение № 033/12.01.2010г. дава разрешение на
„ЛАЙТ ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Вратцата"№1;
· С решение № 034/12.01.2010г. дава разрешение на
„ЛАЙТ ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 10 (десет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раковски, кв.
„Секирово",ул. ”Център"№2;
· С решение № 035/12.01.2010г. дава разрешение на
„Гранд хотел Варна” АД, гр. Варна, за увеличение с 1 (един) брой
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игрално съоръжение с 10 (десет) броя игрални места на игралните
автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Боровец", общ. Самоков, х-л.
„Рила";
· С решение № 036/12.01.2010г. дава разрешение на
„Гранд хотел Варна” АД, гр. Варна, за увеличение с 4 (четири) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: к.к. ”Боровец", общ.
Самоков, х-л. „Рила";
· С решение № 037/12.01.2010г. дава разрешение на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н. Красно село,
ул. „Кн.Клементина"№4;
· С решение № 038/12.01.2010г. дава разрешение на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, общ. Подуяне, ул.
„Макгахан"-пазара;
· С решение № 039/12.01.2010г. дава разрешение на ЕТ „Г.А.К.ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 4 (четири) и
намаление с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Девин, обл. Смолян, ул. „Освобождение"№37;
· С решение № 040/12.01.2010г. дава разрешение на ЕТ „Г.А.К.ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: с.Калояново, обл. Пловдив, ул.
„Васил Левски"№10;
· С решение № 041/12.01.2010г. дава разрешение на
„М.М.Г.” ООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение №1665/03.09.2010г., в игрална зала с
адрес: гр. Свищов, ул. „Цар Освободител"№134;
· С решение № 042/12.01.2010г. дава разрешение на
„М.М.Г.” ООД, гр. София, за подмяна на 11 (единадесет) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение №1666/03.09.2010г., в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. ”Цар Симеон І"№33;
· С решение № 043/12.01.2010г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО 3” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис
ІІІ" № 44;
· С решение № 044/12.01.2010г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО -1” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
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игрални автомати, по издадено Разрешение №2421/09.12.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров"№74А;
· С решение № 045/12.01.2010г. дава разрешение на
„МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 4 (четири) броя игрални съоръжения с 9 (девет) броя
игрални места, по издадено Разрешение №2251/18.11.2010г., в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе"№ 16, бл.11;
· С решение № 046/12.01.2010г. дава разрешение на
„КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София,
бул.
„Македония”№2-4;
· С решение № 047/12.01.2010г. дава разрешение на „УИН БЕТ”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрално съоръжение с 6
(шест) броя игрални места и увеличение с 2 (два) броя на игралните
места, по издадено Разрешение № 1779/30.09.2010г., в игрална зала с
адрес: гр. Сандански,
местност „Чинар Куши", район
„Хидрострой” №27, Спа-хотел „Парк хотел Пирин”;
· С решение № 048/12.01.2010г. дава разрешение на „Б.Е.ВАРНА” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) и намаление с 3
(три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул.
„Богориди”№ 6;
· С решение № 049/12.01.2010г. дава разрешение на
„Е.Г.ДИМИТРОВГРАД”ООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Харманли, бул. „България”№22;
· С решение № 050/12.01.2010г. дава разрешение на
„КИНГ ГЕЙМС”ООД, гр. София, за подмяна на 12 (дванадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „ Лянуарин
3”, бул. „Царица Йоанна”,бл.387;
· С решение № 051/12.01.2010г. дава разрешение на
„БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Банско, х-л.
„Стражите”;
· С решение № 052/12.01.2010г. дава разрешение на ЕТ „ПЕТЪР
РАШКОВ”, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес:гр.Сандански, ул. „Македония"№43;
· С решение № 053/12.01.2010г. дава разрешение на
„КРЕМЕНЛИЕВ И СИН”ООД, гр. Сандански, за подмяна на 4
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(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сандански,
ул. „Мелник"№4;
· С решение №054/12.01.2010г. дава разрешение на ЕТ „ДАНИЕЛ
СТАНИМИРОВ”, гр. Монтана, за намаление с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливница, ул.
„Паисий Хилендарски"№35;
· С решение № 055/12.01.2010г. дава разрешение на
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ” АД, гр. София, за
подмяна на 15 (петнадесет) и намаление с 1 (един) брой на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н Младост, бул.
„Цариградско шосе”№149, х-л. ЕКСПО;
· С решение № 056/12.01.2010г. дава разрешение на
„ДЕБИТ”ООД, гр. Монтана, за подмяна на 5 (пет) и увеличение с 2
(два) броя игрални автомати с 5 (пет) броя игрални места в игрална зала
с адрес: гр. Монтана, ул. „Христо Ботев”№70;
· С решение №057/12.01.2010г. дава разрешение на „БАЛ
МАТИК” ООД, гр. Плевен, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов”№1;
· С решение № 058/12.01.2010г. дава разрешение на
„ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕООД, гр. София, за подмяна
на 12 (дванадесет) броя игрални автомати и увеличение с 28 (двадесет
и осем) броя игрални автомати с 40 (четиридесет) броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Банско, ул. „Глазне”№5;
· С решение № 059/12.01.2010г. дава разрешение на
„ВЪЛЕВИ”ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
ул. „Марин
Дринов”№6;
· С решение № 060/12.01.2010г. дава разрешение на
„ОБИ” ЕООД, гр. Чирпан, за подмяна на 12 (дванадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Васил
Априлов”№12А;
· С решение № 061/12.01.2010г. дава разрешение на ЕТ „НУШИТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр. Ботевград, за подмяна на 6 (шест)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Правец, ул.
„Елаша"№6;
· С решение № 062/12.01.2010г. дава разрешение на
„ИРАДА-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 33 (тридесет
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и три) броя и увеличение с 15 (петнадесет) броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик”№186;
· С решение № И-55/22.01.2010г. дава разрешение на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети
март”№39;
· С решение № 081/22.01.2010г. дава разрешение на
ЕТ
„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Кирково,
обл.Кърджали, парцел V, кв. 39, ул. „Георги Кирков”№4;
· С решение № И-7/22.01.2010г. дава разрешение на
ЕТ
„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Джебел, ул.
„Васил Левски”№12;
· С решение № И-21/22.01.2010г. дава разрешение на
ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич, за увеличение с 8
(осем) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
ул. „Славянска”№5;
· С решение № И-15/22.01.2010г. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Дебелец, ул.
„Патриарх Евтимий”№42-44;
· С решение № И-17/22.01.2010г. дава разрешение на ЕТ „ВЕСИВАЛЕНТИН ЯНАКИЕВ”, гр. Варна, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „
Дубровник” №26;
· С решение № И-39/22.01.2010г. дава разрешение на
„ТЕМАКС КЛУБ”ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ломско
шосе”№ 61;
· С решение № И-40/22.01.2010г. дава разрешение на
„СИЙ ГЕЙМС”ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Янко
Сакъзов”№76;
· С решение № И-14/22.01.2010г. дава разрешение на
„БЛЕК ЛЕЙБЪЛ КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем)
броя и намаление с 18 (осемнадесет) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано”№3;
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· С решение № И-30/22.01.2010г. дава разрешение на
„СТАР ГЕЙМС”ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя и
намаление с 2 (два) броя на игралните автомати, по Разрешение
№1636/02.09.2010г., в игрална зала с адрес: гр. Шумен, ул. „Велики
Преслав”№5;
· С решение № И-9/22.01.2010г. дава разрешение на ЕТ „БАЙ
МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати, по разрешение №2090/03.11.2010г., в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ж.к. „Славейков”, кв.36, между бл.21 и бл.65;
· С решение № И-26/22.01.2010г. дава разрешение на ЕТ
„ГИНТЕКС-ГЕНКО БАЗИТОВ”, гр. Карлово, за намаление с 1
(един) броя на игралните автомати, по разрешение №1838/06.10.2010г.,
в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Пазарна”№ 1;
· С решение № И-13/22.01.2010г. дава разрешение на
ЕТ
„КАЛВАДОСА - ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА”, гр. Трявна, за намаление с
8 (осем) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
кв.”Ботунец”, ул. „Балкан”№ 1А;
· С решение № И-11/22.01.2010г. дава разрешение на
„УАЙТ ЕЛЕФАНТ”ООД, гр. София, за намаление с 8 (осем) броя на
игралните автомати, по разрешение №1683/04.09.2010г., в игрална зала
с адрес: гр. София, ул. „Българска морава”№ 145;
· С решение № 082/22.01.2010г. дава разрешение на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови Искър, Столична
община, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина”№ 42;
· С решение № 083/22.01.2010г. дава разрешение на
“ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар
Симеон Велики”№ 98;
· С решение № 084/22.01.2010г. дава разрешение на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати, по разрешение №2365/03.12.2010г., в игрална зала с адрес: гр.
Перник, ул. „Кракра”№ 45;
· С решение № 085/22.01.2010г. дава разрешение на
„УЪРЛД ГЕЙМ”ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати, по разрешение №2164/12.11.2010г., в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, ул. „Димитър Благоев”№5;
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· С решение № 086/22.01.2010г. дава разрешение на
„ПРИЗМА 08”ООД, гр. Павликени, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Павликени, пл.
„Свобода”№36;
· С решение № 087/22.01.2010г. дава разрешение на
„ЮНИОН” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”,
кино „Димитър Благоев”;
· С решение № И-47/22.01.2010г. дава разрешение на
„ИРАДА-БЪЛГАРИЯ”ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул.
„Владислав Варненчик”№186;
· С решение № И-48/22.01.2010г. дава разрешение на
„ПМС”ООД, гр. Велико Търново, за увеличение с 3 (три) броя и
подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Велико Търново, ул. „Христо Ботев”№8;
· С решение № И-49/22.01.2010г. дава разрешение на
„ПМС”ООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
бул.
„България” № 29;
· С решение № И-50/22.01.2010г. дава разрешение на
„ГОЧЕВ-СТАР”ООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя игрални
съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални места на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Александър Екзарх”№11;
· С решение № И-60/22.01.2010г. дава разрешение на
„ГОЧЕВ-СТАР” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит
Методи Кусев”№9;
· С решение № И-65/22.01.2010г. дава разрешение на
„БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) и
увеличение със 7 (седем) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, общ.Младост, ж.к. „Младост 1А”, бл.502 до вх.В;
· С решение № И-67/22.01.2010г. дава разрешение на
„БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, р-н. Лозенец, бул.
„Арсеналски”№ 15;
· С решение № И-63/22.01.2010г. дава разрешение на
„САКИ-ТЕОДОРА ДИМИТРОВА” ЕООД, гр. Сливен, за подмяна на
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4 (четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
ул. „Цар Освободител”№ 46;
· С решение № И-25/22.01.2010г. дава разрешение на
ЕТ
„ПЕТЪР С. ЯЧЕВ”, гр. Раковски, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение №2673/30.12.2010г., в игрална зала с
адрес: гр. Раковски, обл.Пловдив, ул. Оборище”№25;
· С решение № И-35/22.01.2010г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО”ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение №2420/09.12.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода”№6;
· С решение № И-33/22.01.2010г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО-1” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение №2421/09.12.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров” №74А;
· С решение № И-36/22.01.2010г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО-1”ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение №2308/25.11.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики”
№100, х-л. „Верея”;
· С решение № И-37/22.01.2010г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО-1” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение №2423/09.12.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Днепър”№1;
· С решение № И-38/22.01.2010г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО-2” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение №2424/09.12.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България”№1;
· С решение № И-34/22.01.2010г. дава разрешение на
„ГРАНД КАЗИНО-3” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение №2059/30.10.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” №44;
· С решение № И-71/22.01.2010г. дава разрешение на
„ФИНАНС КОНСУЛТ-2005” ЕООД, гр. Исперих, за подмяна на 4
(четири) броя игрални съоръжения със 7 (седем) броя игрални места, по
издадено разрешение №2475/17.12.2010г., в игрална зала с адрес: гр.
Попово, обл.Търговище, ул. „Райко Даскалов”№ 14В, ІІІ-етаж, ПИ
№2161 в кв.105;
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· С решение № И-59/22.01.2010г. дава разрешение на
„КУИНС ТРЕЙД”ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул.
„Сливница”№168;
· С решение № И-56/22.01.2010г. дава разрешение на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София, за подмяна на 5
(пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул.
„Цар Борис ІІІ”№2, х-л. „Ростов”;
· С решение № И-58/22.01.2010г. дава разрешение на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул.
„Данаил Попов”№ 12;
· С решение № И-51/22.01.2010г. дава разрешение на
„РЕСПЕКТ-2007” ООД, гр. Карнобат, за подмяна на 9 (девет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, обл.Бургас,
УПИ І, кв.49, имот пл.№373, ул. „Девети септември”№ 21 ;
· С решение № И-22/22.01.2010г. дава разрешение на
„ДЕТЕЛИНА-78” ЕООД, гр. София, за подмяна на 17 (седемнадесет)
и увеличение с 1 (един) брой игрален автомат с 5 (пет) броя игрални
места в игрална зала с адрес: гр. Благоевград,
ул. „Райко
Даскалов”№4;
· С решение № И-70/22.01.2010г. дава разрешение на ЕТ „СИ-ЕЛЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар
Петър” № 15;
ІІІ. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
· С решение № 064/12.01.2010г. дава разрешение на „ЕВРОБЕТ”
ООД, гр. София, за промяна на броя и адресите на пунктовете, в които
се приемат залози и изплащат печалби за лото играта „ЕВРОШАНС”;
ІV. ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

· С решение № 063/12.01.2010г. дава разрешение на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промяна на броя и адресите на
пунктовете, в които се приемат залози и изплащат печалби за игрите
със залагания върху резултати от спортни състезания;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЗАКОНА
ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2010 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 069/12.01.2010г. дава разрешение на „СИТ-33”
ООД, гр. София, за вписване на нови обстоятелства в регистъра на
разрешенията за организиране на хазартни игри;
· С решение № 070/12.01.2010г. дава разрешение на „ИНТЕР 1
ГРУП” ЕООД, гр. Ловеч, за вписване на нови обстоятелства в
регистъра на разрешенията за организиране на хазартни игри;
· С решение № 090/22.01.2010г. дава разрешение на
„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София, за вписване на нови
обстоятелства в регистъра на разрешенията за организиране на
хазартни игри;
· С решение № 091/22.01.2010г. дава разрешение на
„ЦЕЗАР”ООД, гр. Плевен, за вписване на нови обстоятелства в
регистъра на разрешенията за организиране на хазартни игри;
· С решение № 092/22.01.2010г. дава разрешение на „ПРИЗМА
08”ООД, гр. Павликени, за вписване на нови обстоятелства в
регистъра на разрешенията за организиране на хазартни игри;

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА
ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2010 г.
І.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
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· С решение № 075/22.01.2010 г. се прекратява действието на
Разрешение № 485/19.03.2010г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н. „Владислав
Варненчик”, до бл.20 в Битов комбинат, издадено на „МЕРИЛИН 1”
ЕООД, гр. Варна, 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
ЯНУАРИ 2010 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УТВЪРДИ:
1. “Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри”;
2. “Задължителни изисквания за игрални зали и игралните казина
по отношение вида на помещенията или сградата, минимална площ и
разпределението на помещенията”;
3. “Задължителни правила за организация на работа и финансов
контрол при провеждане на хазартни игри и образци за счетоводна
отчетност”

НА СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАТОРИ НА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ:
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
· С решение № 018/12.01.2010 г. утвърждава на „КАЗИНО
ДИАМАНТ 1” ООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” с включени условия и правила за формиране на
премии „Джакпот” в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил
Левски”№ 11;
· С
решение
№
И-45/22.01.2010г.
утвърждава
на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул.„Капитан Райчо”№2, х-л. „Тримонциум Принцес”;
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· С решение № И-44/22.01.2010 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 № И-42/22.01.2010 г. утвърждава на „АКТИВ БГ”
АД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” в игрално казино с адрес: гр. София, бул.„Кн.Мария
Луиза”№131, х-л. „София Принцес Хотел”;
· С решение № И-41/22.01.2010 г. утвърждава на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София,
представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино” в
игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Ген. Тотлебен”№ 8, х-л.
„Родина”;
· С решение № И-43/22.01.2010
г. утвърждава на „СТАР
ПРИНЦЕС” 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.„Драган Цанков”№4;
· С решение № И-19/22.01.2010 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;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение №001/12.01.2010г.утвърждава на ЕТ „Гинтекс Генко Базитов”, гр. Карлово представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: с. Розино, общ. Карлово,
обл.Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 91;
· С решение № 002/12.01.2010г. 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. Монтана, бул. „Трети март” № 92;
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· С
решение
№
003/12.01.2010г.
утвърждава
на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Глоджево,
общ.Ветово, обл.Русе, ул. „Димитър Благоев” №43;
· С
решение
№
004/12.01.2010г.
утвърждава
на
„МЕРИКАН 2000”ЕООД, гр. Русе, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Ветово,
общ.Ветово, обл.Русе, ул. „Велико Търново” №15;
· С решение № 005/12.01.2010г. утвърждава на „ПАЛМС ВАРНА”
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. Варна, ул. „ Хан Аспарух” №2;
· С
решение
№
006/12.01.2010г.
утвърждава
на
„ДЖЕНГО”ЕООД,
гр. Добрич, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ж.к.
„Балик-Йовково Юг”, ул. „ Христо Ботев” №56, ет.2;
· С
решение
№
007/12.01.2010г.
утвърждава
на
„БАРГЕЙМ” АД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл.
„Освобождение"№8;
· С решение № 008/12.01.2010г. утвърждава на „КИНГ ГЕЙМС”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” и отчет за премия „Джакпот” от игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, бул. „България"№ 49А;
· С решение № 009/12.01.2010г. утвърждава на „ШАНС ГРУП
ДУЛОВО” ЕООД,
гр. Исперих, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” и отчет за премия „Джакпот” от игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, обл.Силистра, ул.
„Силистренско шосе" №3, УПИ І, пл.№ 147 в кв. 16 ;
· С решение № 010/12.01.2010г. утвърждава на СД „ПАНО И
САНИ-АВРАМОВИ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
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провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и отчет за премия
„Джакпот” от игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул.
”Цар Освободител"№1;
· С решение № 011/12.01.2010г. утвърждава на
„ДИКС
ГЕЙМИНГ” ЕООД,
гр. Троян, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Троян, ул. „Васил
Левски"№64;
· С решение № 012/12.01.2010г. утвърждава на
„ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. София, УПИ
705, кв.66, магазин №8, м. „Христо Смирненски-Слатина";
· С
решение
№
013/12.01.2010
г.
утвърждава
на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия
и правила за формиране на специална премия „Джакпот” в игрална зала
с адрес: гр. Елена, ул. „Възрожденска"№2;
· С решение № 014/12.01.2010 г. утвърждава на ЕТ „РУМАРДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. ”Младост",
Нов търговски комплекс ”І", до супермаркет №59, модул №31,32 и
33;
· С
решение
№
021/12.01.2010г.
утвърждава
на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия
и правила за формиране на специална премия „Джакпот” в игрална зала
с адрес: гр. Стражица, ул. „Михал Друмев"№4;
· С
решение
№
022/12.01.2010
г.
утвърждава
на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, 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. „Янко Боянов"№7;
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· С
решение
№
023/12.01.2010
г.
утвърждава
на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Павликени, ул. „Стефан Караджа"№2;
· С
решение
№
025/12.01.2010г.
утвърждава
на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Търговска"№38;
· С решение № 030/12.01.2010г. 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. Перник, ул.
”Кракра"№15;
· С решение № 032/12.01.2010г. 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. Ихтиман, ул.
„Полковник Борис Дрангов"№5;
· С решение № 033/12.01.2010г. утвърждава на „ЛАЙТ ИН
ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Вратцата"№1;
· С решение № 034/12.01.2010г. утвърждава на “ЛАЙТ ИН
ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Раковски, кв.
„Секирово",ул. ”Център"№2;
· С
решение
№
039/12.01.2010г.
утвърждава
на
ЕТ“Г.А.К.-ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Девин, обл. Смолян, ул. ”Освобождение"№37;
· С решение № 040/12.01.2010г. утвърждава на ЕТ „Г.А.К. ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив, 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: с.Калояново, обл.
Пловдив, ул. „Васил Левски"№10;
· С
решение
№
045/12.01.2010г.
утвърждава
на
„МИЛИОН
КАЗИНО”ООД,
гр.
София,
представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, по издадено
Разрешение №2251/18.11.2010г., в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. ”Цариградско шосе"№16, бл.11;
· С решение № 050/12.01.2010г. утвърждава на “КИНГ ГЕЙМС”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Лянуарин 3”, бул.
„Царица Йоанна”, бл. 387;
· С
решение
№
053/12.01.2010г.
утвърждава
на
„КРЕМЕНЛИЕВ И СИН” ООД, гр. Сандански, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия
и правила за формиране на специална премия „Джакпот” в игрална зала
с адрес: гр. Сандански, ул. „Мелник"№4;
· С решение № 054/12.01.2010г. утвърждава на
ЕТ
„ДАНИЕЛ
СТАНИМИРОВ”,
гр.
Монтана,
представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Сливница, ул. „Паисий Хилендарски"№ 35;
· С решение № 057/12.01.2010г. утвърждава на „БАЛ МАТИК”
ООД, гр. Плевен, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Янко Сакъзов”№1;
· С решение № 058/12.01.2010г. утвърждава на „ТРЕЖЪР ЛЕНД
ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” 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
№
059/12.01.2010г.
утвърждава
на
„ВЪЛЕВИ”ООД, гр. Чирпан, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
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специална премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул.
„Марин Дринов”№6;
· С решение № 060/12.01.2010г. утвърждава на
„ОБИ”
ЕООД, гр. Чирпан, 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. Стара Загора, ул.
„Васил Априлов”№12А;
· С решение № 062/12.01.2010г. утвърждава на
“ИРАДАБЪЛГАРИЯ” 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. Варна, бул.
„Владислав Варненчик”№186;
· С
решение
№
065/12.01.2010г.
утвърждава
на
„АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ”ООД,гр.Варна,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. Варна, бул. „Васил Левски”№33;
· С решение № 066/12.01.2010г. утвърждава на „СТАР ГЕЙМС”
ООД, гр.Варна, 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. Шумен, ул. „Велики
Преслав”№5;
· С решение № 067/12.01.2010г. утвърждава на ЕТ „ДАНИЕЛ
СТАНИМИРОВ”, гр. Монтана, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Драгоман, ул.
„Захари Стоянов"№5В;
· С решение №076/22.01.2010г.утвърждава на „ВЪЛЕВИ” ООД,
гр. Чирпан, представените „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея"№34-36;
· С
решение
№
077/22.01.2010г.
утвърждава
на
„МЕРИЛИН 1”ЕООД, гр. Варна, 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. Варна, р-н.
Владислав Варненчик, до бл.20, ет.1, сграда №2;
· С решение № 078/22.01.2010г. утвърждава на „КОБРА-08”
ООД, гр. Габрово, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” и отчет за премия „Джакпот” от игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Шипка”№1;
· С решение № 081/22.01.2010г. утвърждава на ЕТ „МАХМУДМАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: с. Кирково, обл.
Кърджали, парцел V, кв.39, ул. „Георги Кирков”№ 4;
· С решение № И-7/22.01.2010г. утвърждава на ЕТ “МАХМУДМАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Джебел, ул.
„Васил Левски”№ 12;
· С
решение
№
И-15/22.01.2010г.
утвърждава
на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия
и правила за формиране на специална премия „Джакпот” в игрална зала
с адрес: гр. Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий”№ 42-44;
· С решение № И-14/22.01.2010г. утвърждава на „БЛЕК ЛЕЙБЪЛ
КАЗИНО” 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. Хасково, ул. „Сан
Стефано”№ 3;
· С решение № И-13/22.01.2010г. утвърждава на
ЕТ
„КАЛВАДОСА-ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА”, гр. Трявна, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, без правила за
допълнителна предметна награда-нов лек автомобил, в игрална зала с
адрес: гр. София, кв. „Ботунец”, ул. „Балкан”№1А;
· С решение № 086/22.01.2010г. утвърждава на „ПРИЗМА 08”
ООД, гр. Павликени, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Павликени, пл. „Свобода”№36;
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· С решение № И-47/22.01.2010г. 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
№
И-71/22.01.2010г.
утвърждава
на
„ФИНАНС КОНСУЛТ-2005” ЕООД, гр. Исперих, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, по издадено
разрешение №2475/17.12.2010г., в игрална зала с адрес: гр. Попово,
обл.Търговище, ул. „Райко Даскалов”№14В, ІІІ-етаж, ПИ №2161 в
кв.105;
· С
решение
№
И-56/22.01.2010г.
утвърждава
на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Борис ІІІ”№2, х-л. „Ростов”;
· С
решение
№
И-51/22.01.2010г.
утвърждава
на
„РЕСПЕКТ-2007” ООД, гр. Карнобат, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” и месечен отчет за премия „Джакпот” при
взаимно свързани игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Карнобат, обл.Бургас, УПИ І, кв.49, имот пл.№373, ул. „Девети
септември”№21 ;
· С
решение
№
И-22/22.01.2010г.
утвърждава
на
„ДЕТЕЛИНА-78” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, с включени правила за разпределение на
предметни награди „Златна пирамида” и месечен отчет за премия
„Джакпот” при взаимно свързани игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. „Райко Даскалов”№4;
· С
решение
№
И-16/22.01.2010г.
утвърждава
на
„КАЗИНО ПЕРЛА”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 парични
награди” в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова”№ 44Б;
· С
решение
№
И-6/22.01.2010г.
утвърждава
на
„НАЦИОНАЛ
ГРУП”
ООД,
гр.
София,
представените
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„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и нова
„Допълнителна бонус игра с парични награди”, по издадено Разрешение
№2373/03.12.2010г., в игрална зала с адрес: гр. София,
бул.
„Кн.Мария Луиза”№ 35;
· С
решение
№
И-23/22.01.2010г.
утвърждава
на
„НАЦИОНАЛ ГРУП”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 парични
награди”, по издадено Разрешение №2525/17.12.2010г., в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов”№98;
ІІІ. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
· С решение № 015/12.01.2010г. утвърждава на „БИНГО ЕЛИТ”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране на числова лотарийна игра „Бинго” в игрална
зала с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска” №73;
· С решение № 068/12.01.2010 г. утвърждава на ДП „ДЪРЖАВНА
ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София, образец на билет
за участие в дял ВТОРИ-2010г. на периодична дялова лотарийна игра,
организирана от ДП „ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА
ЛОТАРИЯ”;
· С решение № 088/22.01.2010 г. утвърждава на „ТИ ЕНД ТИ”АД,
гр. Варна, представените „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. Варна, ул. „Солун” №2;
· С решение № 089/22.01.2010 г. утвърждава на „РОЯЛ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”АД, гр.Варна, представените „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. Варна, ул. „Братя
Шкорпил” №26А;
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♠
ЗАСИЛВАЩАТА СЕ РОЛЯ НА МАЛТА КАТО
РЕГУЛАТОРЕН ЦЕНТЪР НА ДИСТАНЦИОННИЯ ХАЗАРТ
♣
КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ХАЗАРТА В
ОЛДЪРНИ ВЪЗПРИЕ ТВЪРДА ПОЗИЦИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И
ПРИЛАГАНЕ НА ОПИТА НА ДРУГИ ДОБРЕ РЕГУЛИРАНИ
ИНДУСТРИИ
Intergaming, September 2009
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ЗАСИЛВАЩАТА СЕ РОЛЯ НА МАЛТА КАТО
РЕГУЛАТОРЕН ЦЕНТЪР НА ДИСТАНЦИОННИЯ
ХАЗАРТ
Д-р Андрю Дж. Замит
Поглед върху законодателното и политическото развитие, които
затвърдиха позициите на Малта в индустрията на дистанционния хазарт
След като толкова много неща бяха изговорени и написани «за» и
«против» бариерите спрямо свободното движение на хазартни услуги в
Европейския съюз (ЕС), всеки, който се опита да се захване сериозно с
темата за регулирането на дистанционния хазарт в ЕС, ще се сблъска с
множество променливи елементи – да не говорим за законовите „черни
дупки”, създадени от международни правни структури, с различни
закони, приложими поотделно за всяко отделно законодателство.
Развитието на Интернет като медия, посредством която стоки и услуги
от всякакъв вид, могат да се търгуват по целия свят в реално време,
постави законотворците едновременно в положение на страхопочитание
и обърканост. Объркването идва главно от възникващите трудности,
когато се правят опити за регулиране на виртуалния свят с
конвенционални методи или от пречките, които трябва да се
преодоляват, когато суверенни държави не могат да наложат спазването
на собствените им закони и политики от страна на оператори, намиращи
се извън тяхната територия. Така на практика единственият физически
елемент, от който тези оператори са зависими, е необходимата за
предоставянето на услугите им инфраструктура до Интернет
потребителите.
По този начин суверенните държави имат свободата да регулират и
контролират всички дейности, които се извършват в границите на
техните политически или юридически правомощия, вкл. техни
плавателни съдове или самолети, но срещат истински затруднения, ако
искат да приложат законите си в случаите на намиращи се извън
тяхната територия субекти, упражняващи по дистанционен начин погоре споменатите дейности. По тази причина Интернет се превърна в
абсолютно свободен виртуален свят, в някаква своеобразна комбинация
от всичко възможно във физическия свят – познания, непристойност,
законност, незаконност, набожност, езичество, добро, зло и грозно.
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Като виртуално отражение на реалния свят, Интернет допринесе за
нарастването на броя хазартни оператори, предоставящи място на
професионални картоиграчи от цял свят да играят един срещу друг,
като се създаде индустрия, която би била немислима само преди 10
години. През 2008 г. онлайн хазартът генерира в световен мащаб над
15.6 млрд. приходи. Изследвания на Европейския парламент сочат, че
независимо от икономическия спад в другите индустрии,
дистанционният хазарт бележи нарастване между 8% /Австрия/ и 17%
/Италия/. В тази обстановка малки и големи оператори потърсиха
начини да „узаконят” операциите си чрез получаване на препоръки,
признания за добра работа или лицензи, които са им необходими, за да
осигурят на техните потребители повече душевно спокойствие и да
отхвърлят убеждението за безотговорност, което би могло да се
асоциира с Интернет бизнеса, особено пък когато тези оператори
очакват потребителите да заложат пари преди участието им в играта.
Фактът, че Интернет бизнесът е много мобилен – може да се
работи еднакво ефективно от Ла Валета, Вилнюс или Владивосток –
позволи придобиването на такива препоръки, отзиви или лицензи да
става много лесно и операторите започнаха да се събират там, където
властите предлагат възможност за лицензиране на дистанционния им
хазарт без никакви спънки. Такива места са Коста Рика, Кюрасао,
Ханауейк, Олдърни, остров Ман и Малта, както и други.
Ролята на Малта като регулаторен център
Малта бързо разбра значението на дистанционния хазарт като нова
пазарна ниша и веднага прие съответната регулаторна рамка през 2000
г. чрез изменение на Постановлението за общественото лото. Подходът
на Малта винаги е бил за предоставяне на работеща законова рамка за
базираните там притежатели на лицензи посредством активно и
ефективно прилагане на закона, като се защитават колективните
интереси на тези притежатели, както и интересите на потребителите на
техните дистанционни хазартни услуги. На базата на тези твърдо
установени принципи, Малта се превърна в уважавана юрисдикция при
регулацията на дистанционния хазарт, като тази позиция беше
подсилена през 2004г., когато Малта стана пълноправен член на ЕС.
Отговорният за лотариите и хазарта орган, приемник на дотогавашния
регулатор на тази индустрия - Отделът за обществено лото, продължава
да доказва своята отговорност и решимост да задържи завоюваната
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позиция на европейски лидер в областта на юрисдикцията на
дистанционния хазарт. Освен това случилите се през последните
няколко години законови и дипломатически прецеденти, доведоха до
установяването на по-ясни параметри за базираните в Малта оператори,
осигуряващи им по-висока степен на комфорт. Именно на тези
тенденции обръщаме нашето внимание на този етап.
1) Пречки за налагане на политика на ограничения, прилагана в
страните-членки на ЕС, срещу базирани в Малта оператори – казусът
Zeturf. Казусът Paris Mutuelle Urbain (PMU) срещу Zeturf Ltd., наричан
още „казусът Zeturf”, беше значим „крайъгълен камък” за малтийската
юридическа перспектива. При решаването на този казус Съветът за
регулация даде тълкувателно решение по признаване и прилагане на
Регламент 44/2001 на EC, създаващо процедурни пречки за прилагане в
Малта на всякакво публично съдебно решение, издадено от съд в друга
държава-членка. На основата на представени документи, Zeturf Ltd. регистрирана в Малта компания, получи лиценз от малтийската
Комисия за лотарии и хазарт през 2005г. за работа като букмейкър,
притежател на лиценз клас 2 за дистанционен хазарт, и започна работа
през м. юни същата година.Само две седмици след като започна своята
онлайн дейност, Zeturf получи призовка от PMU, която твърди, че
Zeturf нарушава монопола на PMU за организиране на залагания за
конни надбягвания, даден й със закон. Беше издадена временна заповед
от френски съд на 8 юли 2005 г., с която се заповядва на Zeturf Ltd „да
преустанови дистанционните залагания за конни надбягвания,
организирани във Франция”, като определи глоба от 15 000 евро
дневно, след изтичането на 48 часа от обявяването на съдебното
решение.Това решение беше впоследствие потвърдено и от парижкия
апелативен съд на 4 януари 2006г. След това, PMU предприе стъпки за
признаване на това решение и от Малта, в съответствие с Регламент
44/2001. На 16 март 2006 г. първи състав на малтийския граждански
съд потвърди решението на парижкия съд и постанови неговото
изпълнение срещу Zeturf. Тогава Zeturf се обърна към малтийския
апелативен съд с молба за обявяване на френското решение за
нищожно. Като основен аргумент Zeturf изтъкна факта, че издадената
във Франция заповед е от административен характер, и че следователно
Регламент 44/2001 не може да се приложи, тъй като не се отнася за
административни казуси. Малтийският апелативен съд отчете, че
независимо, че PMU е търговска компания, тя е под контрола на
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държавата като нестопанска организация с основна цел – постановена в
статута й – да провежда френската политика в областта на конните
надбягвания. Следователно - и това бе доказано от съда - PMU се е
възползвал от решение на френския съд не от областта на частното
право, което урежда граждански или търговски сделки между частни
лица, а от областта на публичното право, което има за цел запазване на
монопол в интерес на френското публично право. Съдът заключава, че
от това следва естествено, че предметът на решението на парижкия
апелативен съд, взето на 4 януари 2006г., макар привидно или формално
да изглежда от гражданско или търговско естество, всъщност е от
областта на публичното право – следователно това изключва
категорично препращането към Регламент 44/2001. На базата на това
заключение, съдът отмени решението на първи състав на гражданския
съд и отхвърли молбата за признаване на решението на френския съд на
територията на Малта срещу Zeturf. Ефектът от това решение е, че на
малтийска територия съдебни решения, взети от други суверенни
държави, основани на тяхното законодателство, срещу хазартни
оператори, базирани и действащи от Малта, не могат да се прилагат.
2) Предизвикателството на приетите от страните членки мерки за
ограничаване на достъпа до уеб-сайтовете на хазартните оператори,
базирани в Малта – италианските мерки за блокиране на Интернет
доставчиците.
Законовите процедури не са единственият начин, по който
суверенните държави могат да налагат изпълнението на своите правила
и политики на териториите си или в политическите си граници.
Естествено, че новият Интернет световен ред изисква нови методи за
прилагане на закона. Имайки предвид това обстоятелство, Италия
например възприе градивен подход към прилагане на забраната за
разрешение на чуждестранни хазартни оператори да предлагат услуги в
Италия. През февруари 2006 г. AAMS1, подчинено на италианското
министерство на икономиката и финансите, издаде заповед за
блокиране на над 650 Интернет хазартни сайта, които нямат лиценз в
Италия и се считат за незаконни, с оглед защитата на италианските
играчи от измамно придобиване на пароли и данни от кредитните им
карти. Всички базирани и лицензирани в Малта оператори бяха
1

AAMS - Автономна администрация на държавните монополи (Италия) - изпълнява всички
функции по организация и контрол на дейностите, свързани с хазартни игри и залагания.
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включени в този списък. ISP определи глоба от 180 000 за всяко
просрочване на блокирането на посочените сайтове, в нарушение на
заповедта. Базираните в Малта оператори и LGA2 се почувстваха
сериозно засегнати от ситуацията и предприеха незабавно колективна
акция за противопоставяне на издадената заповед. Временно
малтийските уеб-сайтове на операторите бяха свързани с LGA уеб-сайта
и прикриха IP адресите3 си. По този начин единственият видим IP
адрес за малтийски хазартни уеб-сайтове беше този на малтийския
регулаторен орган за хазарта. В отговор, италианските власти включиха
и IP адреса на малтийския регулаторен орган за хазарта в списъка на
забранените сайтове. Малтийското правителство и отделно няколко
базирани в Малта оператори
подадоха жалби в ЕК относно
предприетите от AAMS мерки, обвинявайки Италия в процедурни
нарушения. В хода на размяната на становища между ЕК и Италия,
последната се видя принудена да отвори своя пазар за тези оператори,
получили италиански лиценз за хазарт. Независимо от факта, че
италианските усилия за прилагане на закона като цяло бяха ефективни
по отношение блокирането на базираните в Малта хазартни оператори,
този казус показа ролята на малтийския регулатор за хазарта в борбата
за отстояване на правата на тези оператори да се възползват от
свободата за предоставяне на услуги в ЕС, както е записано в Римските
договори.
3) Очаквана интервенция за защита на интересите на играчите и
стабилността на хазартните системи – казусът Boss Media.
Един друг случай, показващ отново ролята на малтийския
регулатор за хазарта като защитник на играчите и лицензираните
оператори е казусът Boss Media - (Trillion Ltd vs Boss Media AB et),
разгледан от първи състав на гражданския съд на 29 април 2008г.
Внесеният иск от Trillion Ltd като оператор на филиал на уеб сайта
Pokertrillion, е за възстановяване на загубите, понесени по вина на Boss
Media, в резултат на, според Trillion Ltd, незаконно прекъсване на
споразумение помежду им. Спорът е изцяло паричен и частен по
природа, не засяга някакви регулаторни казуси и единствената причина
за това, той да стане показателен за малтийския регулатор за хазарта /
LGA/, е изводът от резултата.
2

LGA - Комисия по лотариите и хазарта (Малта)
IP адрес - уникален номер, който се използва от компютри, за да се свързват едни с други,
когато изпращат информация през Интернет, използвайки Интернет протокол (IP).
3
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Едновременно с подаването на иска за понесените щети, Trillion
поиска от малтийския съд да постанови издаването на предохранително
разпореждане за конфискация на имуществото на Boss Media, за да
гарантира покриването на тези щети, при спечелване на иска.Тази
гаранция имаше за цел по- специално конфискацията на сървърите,
обслужващи Boss Media в съвместния им център в Малта, тъй като тези
сървъри можеха да обслужват и лицензианти на Trillion. В началото,
тази гаранция не заплашваше възможностите на Boss Media да
продължава своя бизнес, но впоследствие Trillion получи съдебна
заповед за прекратяване на работата на тези сървъри, на базата на
възприети от съда аргументи на Trillion, състоящи се в това, че
продължаващата работа на тези сървъри би довела до намаляване на
тяхната пазарна стойност. Boss Media
отложи изпълнението на
заповедта с два месеца, до 18 септември 2008г., за да има възможност да
уреди преместването на бизнеса си, в резултат на съдебното решение за
сървърите.
Малтийската комисия по хазарта взе предвид всички
обстоятелства, за да не се попречи на развитието на бизнеса на Boss
Media, в резултат на този частен спор между Trillion и Boss Media. С
наближаването на 18 септември стана ясно, че времето е недостатъчно
за пълното преместване на бизнеса в друг център. Затова, на 10
септември 2008г. властите, в качеството си на регулатор на
дистанционния бизнес в Малта, изпратиха молба до съда да провери
дали при издаването на съдебната заповед за прекратяване на дейността
на сървърите са били предвидени наистина подходящите за това
срокове. Малтийската комисия по хазарта се аргументира с това, че
предвидената гаранция ще наруши спокойствието в тази индустрия,
като излага на риск операторите, които използват сървърите на Boss
Media, и регистриралите се при тях играчи. Тя препоръча на съда да
разпореди:
1. уведомяване на всички заинтересовани трети страни за
преместването или прекратяването на дейността на сървърите;
2. назначаване на квалифицирани експерти, които да наблюдават
преместването или прекратяването на дейността на сървърите;
3. удължаване на срока след 18 септември с още 6 седмици.
На 12 септември съдът постанови, че Малтийската комисия по
хазарта /LGA/, в качеството си на регулаторен орган съгласно закона,
има право на намеса или правен интерес за намеса в дискусията на
базата на факта, че подобна намеса представлява част от правомощията
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на този орган като регулатор в тази индустрия, насочени към защита на
интересите на базираните в Малта лицензирани оператори. В резултат,
разпореждането на съда по първоначалния иск влезе в сила чак след
като Trillion оттегли всички свои допълнителни искове по
предохранителните разпоредби. От гледна точка на малтийското
законодателство, този казус е важен жалон в утвърждаването на
правото на намеса на LGA във всеки частен случай, при който
обстоятелствата заплашват да навредят на стабилността на бизнеса или
на приемствеността в дистанционния хазарт. Властите се показаха като
динамичен и ефективен регулатор, поставящ на първо място интересите
на своите лицензирани оператори и техните играчи. Освен това, LGA
започна обширна кампания за преразглеждане на въпросната част от
малтийското законодателство, за да се гарантира, че изпълнението на
кредиторски искове няма да причини непропорционални вреди на трети
страни, както би могло да се получи в горния случай.
Поуките от опита гарантират бъдещето
Законодателството,
регулаторната,
дипломатическата
и
политическата системи на Малта търпят значителен натиск от всички
страни поради предпочитанията към нея на много оператори, търсещи
пазар на техните услуги в границите на ЕС. Анализираните по-горе 3
казуса показват гъвкавостта на LGA при решаването посредством
законодателни, регулаторни, дипломатически или политически средства
на свързани с хазартната индустрия въпроси, без оглед на тяхната
сложност. Тази гъвкавост се насърчава от правителството, с амбицията
този общ подход при регулацията да стане запазена марка в ЕС. При
нарастващия натиск от страна институциите на ЕС за синхронен
подход при регулацията на хазарта, намерението на Малта да стане
център на ефективната регулация на дистанционния хазарт, съчетано с
растящата подкрепа на LGA, може да се окаже изпреварило времето си.
И наистина, Малта на практика разширява възможностите, създадени от
законодателното и политическото развитие на европейските
институции, като се проявява като пионер в регулирането на
дистанционния хазарт, на базата на принципите за свободно движение
на услуги.
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КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ХАЗАРТА В
ОЛДЪРНИ ВЪЗПРИЕ ТВЪРДА ПОЗИЦИЯ ОТ САМОТО
НАЧАЛО ЧРЕЗ ИЗУЧАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ОПИТА
НА ДРУГИ ДОБРЕ РЕГУЛИРАНИ ИНДУСТРИИ
От май 2000г. Олдърни има славата на уважавана правна
регулация в областта на онлайн хазарта със своите ясни условия за
лицензиране, добре дефинирани технически и работни изисквания,
строг контрол върху инвестициите на кандидатите за получаване на
лиценз и постоянно наблюдение над дейността на лицензиантите. Като
образец за това послужи финансовата индустрия, която се е утвърдила
като уважаван и устойчив финансов център през последните 40 години.
През 2005г. в законодателството на Олдърни бяха внесени
поправки, които да позволят на притежателите на местен лиценз за
хазартни дейности да работят и на територията на съседния остров
Гърнси. Понастоящем притежателите на лиценз от Олдърни се радват
на висококачествена техническа инфраструктура за стандартите на
офшорния свят и много от големите световни хазартни оператори са
разположени тук. Многобройните оптични връзки осигуряват контакт с
такива световни центрове като Лондон и Париж, както и с
трансатлантическите магистрали и гарантират високата скорост,
стабилността и високото качество на извършваните дейности. Островът
се гордее с многобройните си модерни центрове за база данни и
високите изисквания.
INTERGAMING проведе разговор с г-н Робин Льо Прево,
отговарящ по въпросите на развитието на е-търговия на Олдърни, за
сегашното състояние на е-хазарта на третия по големина остров на
Ламанша. ”Е-хазартната индустрия е без съмнение една от найдинамично развиващите се в света”, каза Льо Прево. „Иновациите,
благодарение на новите технологии, са непрестанни и водят до появата
на нови продукти и пътища за тяхното предоставяне. Ако зависеше
единствено от специалистите по технологиите, индустрията щеше да се
радва на фантастичен и несмущаван от нищо растеж, но наличието на
толкова много интереси там, и сега, и в миналото, налага да се работи
по строги правила, наложени от обществото. Някои от тези правила
имат за цел да контролират тази индустрия и да защитават
потребителите, а други са предназначени да подкрепят и защитават
приходите на правителството, както и всички останали негови интереси
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в тази област.” Той продължи:”Контролът е неизбежен, но работата е
там, че трябва да се намери точният баланс – ако е много рестриктивен,
индустрията може да се задуши под регулаторното и фискалното бреме,
ако пък е много лек, то това е по-лошо отколкото изобщо да го няма,
тъй като ефективността му със сигурност няма да има никакъв ефект”.
Он-лайн хазартната индустрия носи със себе си собствени
предизвикателства, най-очевидното от които е нейната нематериална
същност. Когато я сравняваме с традиционната досегашна хазартна
индустрия се вижда, че между тях има огромна разлика. С неизбежното
нарастване на лицензионните режими – и в Европа, и в света –
конкуренцията между регулаторите за контрол върху операторите се
засилва. Тази конкуренция се изостря, щом става въпрос за приходи.
Докато много юрисдикции бяха опортюнистично настроени по
отношение привличането на хазартни оператори, дългосрочният поглед
върху нещата показваше, че принципната регулация ще им даде
сигурност, която ще се затвърди, с придобиването на опит. По много
причини, ранните реализатори на регулацията, например Карибите,
започнаха да усещат негативни промени на техния пазар, което доведе
до прибягване към по-конвенционални регулаторни мерки, развити в
Австралия и Европа”, каза Льо Прево.
Последната кредитна криза имаше глобални последици, затова
призивът за обща юрисдикция ще промени световното поведение в
областта на финансите. Подобни кризи в хазартната индустрия могат да
бъдат изпреварени чрез регулацията на он-лайн хазарта, защото
истинската природа на тази индустрия изисква глобален отговор.”При
всички случаи, когато става въпрос за прилагане на някакъв вид
контрол, този контрол трябва да е съобразен и регламентиран така, че
да съответства на природата на тази индустрия”, каза Le Prevost.
„Всякакъв друг вид би имал ограничен ефект”.
Олдърни наскоро представи обширен преглед на своята
лицензионна рамка, като проведе широк кръг от консултации с
операторите, вкл. и своите, както и с експерти в тази област. При този
преглед бяха взети предвид не само съображенията и изискванията на
законодателството, но и тези на други регулатори, както и развитието
на индустрията. Бяха засегнати развитието при доставчиците на услуги,
напр. появата на хазартните мениджъри, навлизането на пазара на нови,
медийни компании, техническите изисквания на индустрията /поспециално тези, свързани с развитието на общодостъпните хазартни
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игри/, глобализацията на индустрията, стремежът към нови пазари и
нови продукти, като игрите на живо и залаганията по време на игра.
Заключението на Олдърни е, че трябва да се разработят нови идеи
при работата по тези многобройни теми, като изходната точка за това е
лицензирането по функционален признак, чрез въвеждане на Category
One и Category Two Licences, допълнени с положителни практики
отвън, а законодателството да сертифицира тези чужди практики.
Новият режим, който се въвежда от 1 януари 2010г., изглежда
така:
Категория Един лиценз
Категорията Един лиценз позволява набиране, проверка на играчи
и приемане на депозити, както и предлагане на всички видове хазарт и
хазартни игри /покер, бинго, спортни залози, табла, лотария и казино/.
Всяка конкретна фирма, която влиза в контакт с индивидуални играчи,
трябва да притежава Категория Един Лиценз. Операторите, които
кандидатстват за такъв лиценз, трябва да го правят чрез регистрирана в
Олдърни тяхна компания. Ако операторите желаят да придобият и друг
вид лицензи, напр. за достъп до пазарите на ЕС, то играчите нямат
никакъв проблем да продължат играта си при съответните за този вид
лиценз такси. Операторите „Категория Един лиценз” могат свободно да
препращат играчите си към оператори „Категория Два лиценза”,
работещи под същата юрисдикция, с независимо къде намиращи се
технически устройства, ако Сертификатът за оператор на такова
устройство е издаден от властите в Олдърни. Други несертифицирани
технически устройства, разположени извън въпросната юрисдикция,
също могат да бъдат ползвани, но операторът „Категория Един Лиценз”
трябва да информира играчите си за по-ниската степен на защита.
Категория Два Лиценза
Категория Два Лиценза разрешава изпитаните хазартни дейности
да могат да се извършват чрез технически устройства, разположени в
границите на тукашната юрисдикция, в доказани
центрове.
Притежаваният от оператора на техническото устройство софтуер е
изпитан и одобрен чрез лиценз или сертификат на техническото
устройство. При желание за използване на друг софтуер, преди той да
бъде предложен на играчите от страна на оператор „Категория Един
Лиценз”, трябва да се кандидатства за получаването на Associate
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Certificate. Създаването на Сертификат за оператори на технически
устройства създава много възможности за контрол върху играта от
многобройни точки по земното кълбо, което е твърде привлекателно.
Всякакъв брой такива точки може да бъде покрит от един единствен
Сертификат за оператор на техническо устройство. По същия начин,
оператори от Олдърни могат да създадат допълнителни технически
устройства извън тукашната юрисдикция, без някакви други
разрешителни. Категорията Два Лиценза може да бъде притежавана
само от регистрирана в Олдърни компания, като компанията може да
притежава едновременно и двата вида лицензи.
Временен лиценз за дейност
Олдърни предлага Временен Лиценз за Дейност на базирани в
чужбина оператори, които искат да се възползват от предимствата на
създадената тук техническа инфраструктура, чрез организиране на
вторичен сайт в утвърден център. Подобни улеснения трябва да се
подчиняват на регулаторната система на Олдърни и са за период от 60
непоследователни дни или 30 последователни, в рамките на 12-месечен
период. Дейност извън тези срокове изисква необходимост от
придобиване на съответен лиценз от Комисията за контрол върху
хазарта на Олдърни /ККХО/.
Асоцииран сертификат
Всяка трета страна доставчик на софтуерен продукт за хазарт
трябва да предостави този софтуер за изпитване съобразно стандартите
на ККХО, преди да бъде предложен на играчите от страна на оператори
„Категория Един Лиценз” на устройства „Категория Два Лиценза” и
сертифицирани технически устройства. Предишни извършени тестове
от други регулатори могат да бъдат взети напълно или частично
предвид. Няма изискване за регистриране на компания в Олдърни при
кандидатстване за асоцииран сертификат, макар че от търговска гледна
точка това би донесло финансови предимства.
Подбрал за превод: Милан Илиев - н-к отдел „Методология,анализи,прогвнози и
игрални съоръжения”
Превод: Христо Василев – главен експерт в отдел „Методология,анализи,прогвнози
и игрални съоръжения

