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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2010 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 096/12.02.2010г. дава разрешение на
„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. ”Овча купел”, ул.”Монтевидео”№91, със 76
(седемдесет и шест) броя игрални съоръжения с 86 (осемдесет и шест)
броя игрални места;
• С решение № И-3/12.02.2010г. дава разрешение на
ЕТ
„АНГЕЛ ЗАРКОВ-БИЛИ-92”,
гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: с. Бистрица, общ. ”Панчарево”, обл.София, ул.”Никола
Крушкин-Чолака”№48, с 10 (десет) броя игрални автомати с 10
(десет) броя игрални места;
• С решение № И-32/12.02.2010г. дава разрешение на
ЕТ
„ВАЛЕНТИН МИЛАНОВ-МОСКИТО”, гр. София, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. София, ж.к. ”Лфевруарин”, бл.549, вх.Е, с 21
(двадесет и един) броя игрални автомати с 21 (двадесет и един) броя
игрални места;
• С решение № И-112/26.02.2010г. дава разрешение на
ЕТ
„ТОНЕЛИ-ТОДОР СТЕФАНОВ”, 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 - І-ви микрорайон,
бул. ”Света Елена”№26, ПИ №363 в кв.13, с 2 (два) броя игрални
съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № И-109/26.02.2010г. дава разрешение на
„ФОРТУНА”ЕООД, гр. Бургас, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
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Бургас, ул.”Георги Кирков”№22, с 39 (тридесет и девет) броя
игрални автомати с 39 (тридесет и девет) броя игрални места;
• С решение № И-66/26.02.2010г. дава разрешение на „КАЯ
1”ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. София,
бул.”Цар Борис ІІІ”№121, с 20 (двадесет) броя игрални автомати с 20
(двадесет) броя игрални места;
• С решение № И-191/26.02.2010г. дава разрешение на
ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Кубрат, ул.”Цар Освободител”№10, с 10 (десет) броя
игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № И-192/26.02.2010г. дава разрешение на
ЕТ„КОЛЬО НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Завет, ул.”Хан Крум”№2, с 10 (десет) броя игрални
автомати с 10 (десет) 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 2010 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № И-122/12.02.2010 г. дава разрешение на
“БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София, за продължаване срока на
издадено разрешение № 2641/30.12.2010г., за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 133;
• С решение № И-123/12.02.2010 г. дава разрешение на
“БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София, за продължаване срока на
издадено разрешение № 2641/30.12.2010г., за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Лфевруарин”, бл. 328;
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• С решение № И-124/12.02.2010 г. дава разрешение на
“БРАТЯ МАТЕВИ”ЕООД, гр. София, за продължаване срока на
издадено разрешение № 065/29.01.2010г., за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1А”, бл. 502, до вх.В;
• С решение № И-125/12.02.2010 г. отказва да даде
разрешение на ЕТ “ВЛАДИНА-ЙОРДАН ДИНЕВ”, гр. София, за
продължаване срока с 5 (пет) години на издадено разрешение №
248/06.02.2010г., за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ген. Михаил Д.
Скобелев”№44;
• С решение № И-129/26.02.2010 г. дава разрешение на
“НЕВИ”ЕООД, гр. Пазарджик, 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. Пещера, ул.
„Дойранска епопея” №26;
• С решение № И-197/26.02.2010 г. дава разрешение на
“М.М.Г.”ООД, гр. София, 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. Варна, ул. „Цар
Симеон І” №33;
ІІ. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № И-84/26.02.2010 г. дава разрешение на
“АНЕЛ БИНГО-АБС”ООД, гр. София, за продължаване срока на
издадено разрешение за организиране на числова лотарийна игра
“БИНГО” за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. „Витоша” №31-33, „Анел”;
• С решение № И-85/26.02.2010 г. дава разрешение на
“АНЕЛ БИНГО-АБС”ООД, гр. София, за продължаване срока на
издадено разрешение за организиране на числова лотарийна игра
“БИНГО” за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Кузман Шапкарев” №9, „Фортуна”;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2010 Г.

I.

ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО

• С решение № И-111/12.02.2010 г. дава разрешение на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за намаление със 7 (седем)
броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив,
ул.„Капитан Райчо”№ 2, х-л. „Тримонциум Принцес”;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № И-73/12.02.2010 г. дава разрешение на
“СТРАЙК ЗОНА” ООД, гр. Русе, за подмяна на 5 (пет) и увеличение с
9 (девет) броя на игралните автомати, по издадено Разрешение
№2085/03.11.2010г., в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. ”Райко
Даскалов"№32;
• С решение № И-79/12.02.2010 г. дава разрешение на
“СИТ-99” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. ”Мария
Луиза"№144, магазин Деница 1;
• С решение № И-86/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ИВ-ГЕТ” ООД, гр. Асеновград, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
съоръжения с 12 (дванадесет) броя игрални места с 8 (осем) броя
игрални съоръжения с 13 (тринадесет) броя игрални места на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, бул. ”България"№2;
• С решение № И-93/12.02.2010 г. дава разрешение на
“НАВИ” ООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. ”Съзаклятие"№2;
• С решение № И-110/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати, по издадено Разрешение №160/29.01.2010г., в
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игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, обл.Пловдив, ул. ”Антим
І"№2, хотелски комплекс ”Тракия";
• С решение № И-116/12.02.2010 г. дава разрешение на
ЕТ“ДЕНИ-Денка Велева”, гр. Стара Загора, за подмяна на 6 (шест)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
”Стефан Стамболов"№42;
• С решение № И-119/12.02.2010 г. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение №2022/23.10.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. ”Руски"№20А ;
• С решение № И-126/12.02.2010 г. дава разрешение на
“НИКОС- ГРУП” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 3 (три)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. ”25-ти
септември"№21;
• С решение № И-127/12.02.2010 г. дава разрешение на
“МЕРКУРИЙ 3” ООД, гр. Варна, за подмяна на 14 (четиринадесет)
броя игрални автомати, по издадено Разрешение №1140/26.06.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. ”Сливница"№79;
• С решение № И-128/12.02.2010 г. дава разрешение на
“МЕРКУРИЙ 3” ООД, гр. Варна, за подмяна на 13 (тринадесет) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение №2184/12.11.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н Одесос, ул. ”Христо
Самсаров"№35;
• С решение № И-131/12.02.2010 г. дава разрешение на
ЕТ“ФЕВРУАРИАН ПАСКОВ”, с. Рилци, обл.Благоевград, за
подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, ул. ”Орион"№1;
• С решение № И-132/12.02.2010 г. дава разрешение на
ЕТ“ФЕВРУАРИАН ПАСКОВ”, с. Рилци, обл.Благоевград, за
подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, ул. ”Антим І"№7;
• С решение № И-134/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
”Скобелев"№47;
• С решение № И-135/12.02.2010 г. дава разрешение на
ЕТ“ЙОПИ-ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати, по издадено Разрешение
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№1836/06.10.2010г., в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. ”6-ти
септември"№149;
• С решение № И-158/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул.
”Христо Смирненски"№78;
• С решение № И-159/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР 2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н Подуяне, ул.
”Макгахан"-пазара;
• С решение № И-160/12.02.2010 г. дава разрешение на
“Е.Г.-София ВМ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. ”Акад.Иван
Евстатиев Гешов"№50;
• С решение № И-161/12.02.2010 г. дава разрешение на
“Е.Г.-Кърджали” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. ”България"№31;
• С решение № И-162/12.02.2010 г. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул.
”Димитър Талев"№1;
• С решение № И-163/12.02.2010 г. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
”Витоша"№41;
• С решение № И-164/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ВАЛ-СТАР” ЕООД, гр. Трявна, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Търговище, бул. ”Сюрен", кв.5,
УПИ ІІІ;
• С решение № И-165/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Горна
Оряховица, ул. ”П.Р.Славейков"№13;
• С решение № И-166/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. ”Васил Левски"№1, зала „Сателит”;
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• С решение № И-167/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Стражица, ул.
”Михаил Друмев"№4;
• С решение № И-168/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Полски
Тръмбеш, ул. ”Търговска"№38;
• С решение № И-169/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Белене, ул.
”Иван Вазов"№2;
• С решение № И-170/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Елена, ул.
”Възрожденска"№2;
• С решение № И-171/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за намаление с 1 (един) брой
електронна рулетка с 5 (пет) броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. ”Константин Величков"№2;
• С решение № И-175/12.02.2010 г. дава разрешение на
“УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение №2364/03.12.2010г., в игрална зала с
адрес: гр. Кърджали, бул. ”България"№64;
• С решение № И-176/12.02.2010 г. дава разрешение на
“МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение №045/15.01.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. ”Цариградско шосе"№16, бл.11;
• С решение № И-178/12.02.2010 г. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, ул. ”Янко
Сакъзов"№2;
• С решение № И-179/12.02.2010 г. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул. ”Розова
долина"№1;
• С решение № И-27/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ЕВРО 2007” ООД, гр. Костинброд, за намаление с 2 (два) броя на
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игралните автомати, по решение №056/17.01.2008г., в игрална зала с
адрес: гр. Божурище, обл.София, бул. ”Европа"№20;
• С решение № И-28/12.02.2010 г. дава разрешение на
“ЕВРО 2007” ООД, гр. Костинброд, за намаление с 6 (шест) броя на
игралните автомати, по решение №3262/16.12.2008г., в игрална зала с
адрес: гр. Костенец, обл.София, УПИ VІ-за бизнес, в кв.112;
• С решение № И-29/12.02.2010 г. дава разрешение на
“СТАР ГЕЙМС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение №1635/02.09.2010г., в игрална зала с
адрес: гр. Варна, бул. ”Съборна"№36;
• С решение № И-64/26.02.2010 г. дава разрешение на
ЕТ“МОРАМЕКС-ТОМА МАРЧЕВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 8
(осем) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Куклен,
обл.Пловдив, ул. ”Славянска"№22;
• С решение № И-82/26.02.2010 г. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение №2023/23.10.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. Мездра, обл.Враца, ул. ”Христо Ботев"№32;
• С решение № И-83/26.02.2010 г. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати с 13 (тринадесет) броя игрални места, по издадено
Разрешение №2525/17.12.2010г., в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. ”Иван Вазов"№98;
• С решение № И-87/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) и подмяна
на 12 (дванадесет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. ”Гоце Делчев"№6;
• С решение № И-209/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н Красно село,
ул. ”Кн.Клементина"№4;
• С решение № И-89/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ФИНАНС КОНСУЛТ-2005” ЕООД, гр. Исперих, за подмяна на 2
(два)
броя
игрални
автомати,
по
издадено
Разрешение
№2679/30.12.2010г., в игрална зала с адрес: гр. Цар Калоян,
обл.Разград, ул. ”Кирил и Методий"№9, ПИ ІІ, кв.51;
• С решение № И-95/26.02.2010 г. дава разрешение на
“КРИСИ”ООД, гр. Сливен, за подмяна на 2 (два) броя игрални
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автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен,
ул. ”Николай
Петрини"№1;
• С решение № И-96/26.02.2010 г. дава разрешение на
“БЕФ”ООД, гр. Сливен, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Тополовград, обл.Хасково, ул. ”Христо
Смирненски"№34;
• С решение № И-106/26.02.2010 г. дава разрешение на
“УИН БЕТ”ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат, по издадено Разрешение №2696/30.12.2010г., в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. ”Хан Крум"№5, хотел „Бургас”;
• С решение № И-136/26.02.2010 г. дава разрешение на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 5 (пет) и намаление
със 6 (шест) броя на игралните автомати, по издадено Разрешение
№1716/15.09.2010г., в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. ”Стара
планина"№34;
• С решение № И-157/26.02.2010 г. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 1 (един) и
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: с. Галата, общ.Тетевен, обл.Ловеч, ул. ”Христо Ботев"№72;
• С решение № И-181/26.02.2010 г. дава разрешение на
ЕТ“ЦИГОВ-ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ”, гр. София, за подмяна
на 3 (три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. ”Цариградско шосе"№113;
• С решение № И-182/26.02.2010 г. дава разрешение на
“МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за увеличение с 20 (двадесет) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
Владислав Варненчик, до бл.20, ет.1, сграда №2;
• С решение № И-185/26.02.2010 г. дава разрешение на
“НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ”ООД, гр. Гълъбово, за увеличение с 3
(три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Симеоновград, ул.”Цар Освободител”№1;
• С решение № И-186/26.02.2010 г. дава разрешение на
“НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ”ООД, гр. Гълъбово, за подмяна на 4
(четири)
броя игрални автомати, по издадено Разрешение
№1099/19.06.2010г., в игрална зала с адрес: гр. Гълъбово,обл.Стара
Загора, ул.”Стефан Стамболов”№3А;
• С решение № И-189/26.02.2010 г. дава разрешение на
“КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 1
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(един)
брой
игрален
автомат,
по
издадено
Разрешение
№2540/17.12.2010г.., в игрална зала с адрес: гр. Елхово,
ул.”Александър Стамболийски”№71;
• С решение № И-190/26.02.2010 г. дава разрешение на
“КЕШ ИНВЕСТ ГРУП”ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 1
(един)
брой
игрален
автомат,
по
издадено
Разрешение
№2538/17.12.2010г.., в игрална зала с адрес: гр. Тополовград,
пл.”Освобождение”№2;
• С решение № И-195/26.02.2010 г. дава разрешение на
ЕТ“ИНФОМИК-МИРОСЛАВ МИТКИН”, гр. Силистра, за подмяна
на 5 (пет)
броя игрални автомати, по издадено Разрешение
№1642/03.09.2010г., в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.”Симеон
Велики”№20;
• С решение № И-207/26.02.2010 г. дава разрешение на
“МОТ-70” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) и намаление с 1
(един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. ”Братя Миладинови", срещу бл.№5;
• С решение № И-214/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ЛОТОС - 93” ООД, гр. Стамболийски, за намаление с 1 (един) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Съединение, бул.
”Девети септември"№15;
• С решение № И-215/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ЛОТОС - 93” ООД, гр. Стамболийски, за намаление с 1 (един) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, ул.
”Търговска"№72;
• С решение № И-216/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ЛОТОС - 93” ООД, гр. Стамболийски, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, ул. ”Цар
Симеон"№20;
• С решение № И-213/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ВАЛ” ООД, гр. Перник, за подмяна на 10 (десет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Перник, ул. ”Кракра
Пернишки"№21;
• С решение № И-204/26.02.2010 г. 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;
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• С решение № И-222/26.02.2010 г. дава разрешение на
ЕТ“СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-Жечо Маринов”, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Камено, ул.
”Неделчо Камбов"№1;
• С решение № И-208/26.02.2010 г. дава разрешение на
ЕТ“СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-Жечо Маринов”, гр. Бургас, за подмяна на 19
(деветнадесет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, ул. ”Александровска"№98;
• С решение № И-91/26.02.2010 г. дава разрешение на
“БАРГЕЙМ”АД, гр. София, за подмяна на 13 (тринадесет) и
увеличение с 30 (тридесет) броя игрални автомати с 35 (тридесет и пет)
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Шумен, пл.
”Освобождение"№8;
• С решение № И-225/26.02.2010 г. дава разрешение на
“БАРГЕЙМ”АД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. ”Александър
Пушкин"№5;
• С решение № И-227/26.02.2010 г. дава разрешение на
“БАРГЕЙМ”АД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І"№130;
• С решение № И-228/26.02.2010 г. дава разрешение на
“БАРГЕЙМ”АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. ”Мадрид"№40;
• С решение № И-80/26.02.2010 г. дава разрешение на
“КИНГ ГЕЙМС”ООД, гр. София, за подмяна на 20 (двадесет) и
увеличение със 7 (седем) броя игрални автомати с 14 (четиринадесет)
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
”България"№49А;
• С решение № И-90/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ПАЛМС ВАРНА”ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) и
увеличение с 36 (тридесет и шест) броя игрални автомати с 48
(четиридесет и осем) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр.
Варна, ул. ”Хан Аспарух"№2;
• С решение № И-210/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
”Сливница"№133;
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• С решение № И-220/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ЕМА-55”ЕООД, гр. Перник, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение №2371/03.12.2010г., в игрална зала с
адрес: гр. Перник, ул. ”Железничарска", бар „Централ”;
• С решение № И-226/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН”АД, гр. София, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.
”Петко Д. Петков"№7;
• С решение № И-88/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 7 (седем)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, бул.
”Столетов"№61А;
• С решение № И-233/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 1 (един) и
намаление с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: с. Руен, обл.Бургас, ул. ”Първи май"№38;
• С решение № И-234/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 3 (три)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Сатовча,
обл.Благоевград, ул. ”Тодор Шопов"№43;
• С решение № И-235/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ЕКСПРЕС МЪГЛИЖ”ООД, гр. Мъглиж, за подмяна на 3 (три)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стрелча, бул.
”Руски"№2;
• С решение № И-52/26.02.2010 г. дава разрешение на
“КАЗИНО ПЕРЛА”ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати, по издадено Разрешение №2697/30.12.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. ”Борисова"№44Б;
• С решение № И-94/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ЛОТОС”ООД, гр. Сливен, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, обл.Сливен,
ул.”Петко Енев”№89;
• С решение № И-120/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ИЙСТ МГ ИНВЕСТ”ЕООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места в игрална зала с
адрес:
гр.
София,
р-н
Триадица-Централна
градска
част,пл.”България”№1, североизточна част на пешеходен подлез на
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НДК, УПИ І- за НДК, КОО и подземни гаражи, кв.369, местност
„Зона Г-ГГЦ”;
• С решение № И-115/26.02.2010 г. дава разрешение на
“СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”ООД, гр. Стара Загора, за
подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Павел Баня, обл.Стара Загора, ул. ”Освобождение"№9, УПИ
ХІІ-Търговски базар в кв.331 обект №9 и №10;
• С решение № И-117/26.02.2010 г. дава разрешение на
“КЕСТЕН-2007”ЕООД, гр. Ябланица, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Ябланица,
м.”Гаргулица";
• С решение № И-57/26.02.2010 г. дава разрешение на
ЕТ“ДИКРА-ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати, по издадено Разрешение №299/12.02.2010г, в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.”Александровска"№113;
• С решение № И-61/26.02.2010 г. дава разрешение на
“КОТА-59”ЕООД, гр. Варна, за намаление с 6 (шест) броя на
игралните автомати, по издадено Разрешение №2449/17.12.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. Долни Чифлик, обл.Варна, кв.132, парцел
Автоспирка;
• С решение № И-62/26.02.2010 г. дава разрешение на
ЕТ“НИК-Р-НИКОЛА НИКОЛОВ”, гр. Варна, за намаление с 4
(четири) броя на игралните автомати, по издадено Разрешение
№1089/01.07.2008г, в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул.”Владислав
Варненчик"№158, Автогара Варна;
• С решение № И-72/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ГЛОБЪЛ ЛИНК”ООД, гр. Свиленград, за намаление с 3 (три) броя
на игралните автомати, по издадено Разрешение №2467/17.12.2010г., в
игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул.”България”№5;
• С решение № И-212/26.02.2010 г. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ”ООД, гр. София, за намаление със 6
(шест) броя игрални съоръжения със 7 (седем) броя игрални места на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул.”Дондуков”№26;
• С решение № И-76/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ПИТ 2000”ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н Лозенец, пешеходен
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подлез „Галерия”-кръстовище:бул.”България”, бул.”Черни връх”,
ул.”Фритьоф Нансен”;
• С решение № И-81/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ДИКС ГЕЙМИНГ”ЕООД, гр. Троян, за намаление с 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян, ул.”Васил
Левски”№64;
• С решение № И-251/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ММ И В”ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул.”Поп Груйо”№73;
• С решение № И-252/26.02.2010 г. дава разрешение на
“ММ И В”ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) и намаление с 6
(шест) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
ул.”Цар Борис ІІІ”№45, хотелски комплекс „БАЦ”;
• С решение №100/26.02.2010 г. отказва да даде разрешение
на „ФАВОРИТ”ЕООД, гр. Смолян, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, обл.Стара
Загора, ул.”Георги Димитров”№55;
• С решение №101/26.02.2010 г. отказва да даде разрешение
на „ФАВОРИТ”ЕООД, гр. Смолян, за подмяна на 13 (тринадесет) и
намаление с 4 (четири) броя на игралните автомати, по издадено
Разрешение №1025/04.06.2010г., в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул.”Брацигово”№2;
ІІІ. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № И-75/26.02.2010г. 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 № И-77/12.02.2010г. 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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• С решение № И-174/12.02.2010г. дава разрешение на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за прекратяване дейността на
пунктове, в които се приемат залози и изплащат печалби за игрите със
залагания върху резултати от спортни състезания;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЗАКОНА
ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2010 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № И-114/12.02.2010г. дава разрешение на „НЮ
ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ” ООД, гр. Гълъбово, за вписване на нови
обстоятелства в регистъра на разрешенията за организиране на
хазартни игри;
• С решение № 097/12.02.2010г. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за вписване на нови
обстоятелства в регистъра на разрешенията за организиране на
хазартни игри;
• С решение № И-31/12.02.2010г. дава разрешение на
„ЮНИОН” ЕООД, гр. Русе, за вписване на нови обстоятелства в
регистъра на разрешенията за организиране на хазартни игри;
• С решение № И-113/26.02.2010г. дава разрешение на
„ИНТЕРГЕЙМ 2010”ООД, гр. Бургас, за вписване на нови
обстоятелства в регистъра на разрешенията за организиране на
хазартни игри;
• С решение № И-97/26.02.2010г. дава разрешение на
„ВАЛ”ООД, гр. Перник, за вписване на нови обстоятелства в
регистъра на разрешенията за организиране на хазартни игри;
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СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА
ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2010 г.
І.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № И-217/26.02.2010 г. се прекратява действието
на Разрешение № 085/29.01.2010г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул.”Христо
Г.Данов”№5, издадено на „ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99”ООД, гр. София, преди
изтичане на срока му;

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ОТНЕМАНЕ НА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2010 г.
І.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 094/12.02.2010 г. се отнема окончателно
Разрешение № 1123/24.06.2010г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Попово,
бул.”България”№76, издадено на ЕТ „ДЖУСИ-77-РУМЕН
ЛАЗАРОВ”, гр. Попово;
• С решение № 095/12.02.2010 г. се отнема окончателно
Разрешение № 1825/05.10.2010г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Попово,
бул.”България”№89, издадено на „ЧЕДО-47”ЕООД, гр. Варна;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И
ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ
ФЕВРУАРИ 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 № И-133/12.02.2010 г. отказва да утвърди 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 „Джакпот” при хазартни
игри на игрални маси „БЛЕК ДЖЕК”, „КАРИБИАН КАЗИНО СТЪД
ПОКЕР” и „ПОКЕР С ТРИ КАРТИ” в игрално казино с адрес: гр.
Пловдив, ул.„Капитан Райчо”№2, х-л. „Тримонциум Принцес”;
• С решение № И-78/12.02.2010г. 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 на промоция „Play to win Rolex” в игрално
казино с адрес: гр. София, бул.„Кн.Мария Луиза”№131, х-л. „София
Принцес Хотел”;
• С решение № И-68/26.02.2010 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 на промоция „Play to Win
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Rolex”
в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.„Капитан
Райчо”№2, х-л. „Тримонциум Принцес”;
• С решение № И-69/26.02.2010 г. утвърждава на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” с включени правила на промоция „Play to Win
Rolex” в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул.„Гео Милев”№1;
• С решение № И-92/26.02.2010 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 промоция „Play to Win Rolex”в игрално казино с
адрес: гр. София, бул.„Ген. Тотлебен”№8, х-л. „Родина”;
• С решение № И-188/26.02.2010 г. утвърждава на „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” с включени правила за играта „Wide Open Black
Jack” в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул.„Драган
Цанков”№4;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С
решение
№
096/12.02.2010г.
утвърждава
на
„ПОЛО 11”ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия „Джакпот” и правила за формиране и разпределение
на допълнителни премии, в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
”Овча купел”, ул.”Монтевидео” №91;
• С решение № И-3/12.02.2010г. 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” и отчет за премия „Джакпот” в игрална зала с
адрес: с. Бистрица, общ. ”Панчарево”, обл.София, ул.”Никола
Крушкин-Чолака”№48;
• С решение № И-32/12.02.2010г. утвърждава на
ЕТ
„ВАЛЕНТИН МИЛАНОВ-МОСКИТО”, гр. София, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
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провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. ”Лфевруарин”, бл.549, вх.Е;
• С решение № И-73/12.02.2010 г. утвърждава на
“СТРАЙК ЗОНА” ООД, гр. Русе, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, нови правила за „Бонус игра с парични
награди” и правила за „Годишна бонус игра – нов лек автомобил”, по
издадено Разрешение №2085/03.11.2010г., в игрална зала с адрес: гр.
Русе, ул. ”Райко Даскалов"№32;
• С решение № И-79/12.02.2010 г. 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” в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
”Мария Луиза"№144, магазин Деница 1;
• С решение № И-116/12.02.2010 г. утвърждава на
ЕТ“ДЕНИ-Денка Велева”, гр. Стара Загора, 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. ”Стефан Стамболов"№42;
• С решение № И-126/12.02.2010 г. утвърждава на
“НИКОС- ГРУП” 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. Добрич, ул. ”25-ти септември"№21;
• С решение № И-127/12.02.2010 г. утвърждава на
“МЕРКУРИЙ 3” ООД, гр. Варна, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, по издадено Разрешение №1140/26.06.2010г.,
в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. ”Сливница"№79;
• С решение № И-128/12.02.2010 г. утвърждава на
“МЕРКУРИЙ 3” ООД, гр. Варна, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” и отчет за премия „Джакпот”, по издадено
Разрешение №2184/12.11.2010г., в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н
Одесос, ул. ”Христо Самсаров"№35;
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• С решение № И-131/12.02.2010 г. утвърждава на
ЕТ“ФЕВРУАРИАН ПАСКОВ”, с. Рилци, обл.Благоевград,
представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”,
относно въвеждане на нов „Раздел пети”, „Правила за провеждане на
бонус игри в игралната зала” и отказва да даде разрешение за
утвърждаване на разпоредбата на чл.20, ал.4 на Раздел пети от
„Правила за провеждане на бонус игри в игралната зала”, в игрална зала
с адрес: гр. Благоевград, ул. ”Орион"№1;
• С решение № И-132/12.02.2010 г. утвърждава на
ЕТ“ФЕВРУАРИАН ПАСКОВ”, с. Рилци, обл.Благоевград,
представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”,
относно въвеждане на нов „Раздел пети”, „Правила за провеждане на
бонус игри в игралната зала” и отказва да даде разрешение за
утвърждаване на разпоредбата на чл.20, ал.4 на Раздел пети от
„Правила за провеждане на бонус игри в игралната зала”, в игрална
зала с адрес: гр. Благоевград, ул. ”Антим І"№7;
• С решение № И-158/12.02.2010 г. утвърждава на
“ГЕЙМЪР 2001” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични и предметни награди в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н Лозенец, бул. ”Христо Смирненски"№78;
• С решение № И-159/12.02.2010 г. утвърждава на
“ГЕЙМЪР 2001” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични и предметни награди в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н Подуяне, ул. ”Макгахан"-пазара;
• С решение № И-164/12.02.2010 г. утвърждава на
“ВАЛ-СТАР” ЕООД, гр. Трявна, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Търговище, бул.
”Сюрен", кв.5, УПИ ІІІ;
• С решение № И-165/12.02.2010 г. утвърждава на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ООД, гр. Велико Търново, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
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провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия
и правила за формиране на специална премия „Джакпот” в игрална зала
с адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”П.Р.Славейков"№13;
• С решение № И-166/12.02.2010 г. утвърждава на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ООД, гр. Велико Търново, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия
и правила за формиране на специална премия „Джакпот” в игрална зала
с адрес: гр. Велико Търново, ул. ”Васил Левски"№1, зала
„Сателит”;
• С решение № И-130/12.02.2010 г. утвърждава на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични награди в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. ”25-ти
септември"№23;
• С решение № И-137/12.02.2010г. утвърждава на
“КАЛИМАН”ЕООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични награди в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. ”Милин
камък"№1;
• С решение № И-138/12.02.2010г. утвърждава на
“КАЛИМАН”ЕООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични награди в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. ”Цар
Симеон"№83;
• С решение № И-139/12.02.2010г. утвърждава на
“КАЛИМАН”ЕООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични награди в игрална зала с адрес: гр. Елхово, ул.
”Търговска"№14;
• С решение № И-140/12.02.2010г. утвърждава на
“КАЛИМАН”ЕООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
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игра с парични награди в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, ул.
”Розова долина"№1;
• С решение № И-141/12.02.2010г. утвърждава на
“КАЛИМАН”ЕООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични награди в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул.
”Александър Стамболийски"№51;
• С решение № И-142/12.02.2010г. утвърждава на
“КАЛИМАН”ЕООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични награди в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул.
”Руски"№16;
• С решение № И-143/12.02.2010г. утвърждава на
“КАЛИМАН”ЕООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични награди в игрална зала с адрес: гр. Харманли, ул.
”Янко Сакъзов"№2;
• С решение № И-144/12.02.2010г. утвърждава на
“КАЛИМАН”ЕООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични награди в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
”Свобода"№2А;
• С решение № И-145/12.02.2010г. утвърждава на
“КАЛИМАН”ЕООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични награди в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл.
”Свобода"№2Б;
• С решение № И-146/12.02.2010г. утвърждава на
“КАЛИМАН”ЕООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични награди в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, к-с
”Мраморно море";
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• С решение № И-147/12.02.2010г. утвърждава на
“КАЛИМАН”ЕООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични награди в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. ”Д-р
Брънеков"№14;
• С
решение
№
И-53/12.02.2010г.
утвърждава
на
“КАЗИНО БУДА”ООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, по издадено Разрешение №2579/30.12.2010г.,
и нова „Допълнителна бонус игра с парични награди” в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ул. ”Златю Бояджиев"№1;
• С
решение
№
И-54/12.02.2010г.
утвърждава
на
“КАЗИНО МИРАЖ”ООД, гр.София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, по издадено Разрешение №2577/30.12.2010г.,
и нова „Допълнителна бонус игра с парични награди” в игрална зала с
адрес: гр. София, пл. ”Македония"№2-4;
• С решение № И-112/26.02.2010г. утвърждава на
ЕТ
„ТОНЕЛИ-ТОДОР СТЕФАНОВ”, 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, р-н Владислав Варненчик - І-ви микрорайон, бул.
”Света Елена”№26, ПИ №363 в кв.13;
• С решение № И-109/26.02.2010г. утвърждава на
„ФОРТУНА”ЕООД,
гр. Бургас, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул.”Георги Кирков”№22;
• С решение № И-66/26.02.2010г. утвърждава на „КАЯ
1”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. София, бул.”Цар Борис
ІІІ”№121;
• С решение № И-64/26.02.2010 г. утвърждава на
ЕТ“МОРАМЕКС-ТОМА МАРЧЕВ”, гр. Пловдив, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и отчет за премия

30
Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

„Джакпот” в игрална зала с адрес: с. Куклен, обл.Пловдив, ул.
”Славянска"№22;
• С решение № И-83/26.02.2010 г. утвърждава на
“НАЦИОНАЛ
ГРУП”
ООД,
гр.
София,
представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, по издадено
Разрешение №2525/17.12.2010г., в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. ”Иван Вазов"№98;
• С решение № И-87/26.02.2010 г. утвърждава на
“ГЕЙМЪР-2001” 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. София, бул. ”Гоце
Делчев"№6;
• С решение № И-209/26.02.2010 г. утвърждава на
“ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични и предметни награди в игрална зала с адрес: гр. София,
р-н Красно село, ул. ”Кн.Клементина"№4;
• С решение № И-89/26.02.2010 г. 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 №2679/30.12.2010г., в игрална зала с адрес: гр. Цар
Калоян, обл.Разград, ул. ”Кирил и Методий"№9, ПИ ІІ, кв.51;
• С решение № И-157/26.02.2010 г. 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: с. Галата, общ.Тетевен, обл.Ловеч, ул. ”Христо Ботев"№72;
• С решение № И-181/26.02.2010 г. утвърждава на
ЕТ“ЦИГОВ-ГЕОРГИ
ФЕОДОРОВ
ЦИГОВ”,
гр.
София,
представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”
относно деинсталиране на 1 бр. система за формиране на премия
„Джакпот” и представените „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
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включени правила за допълнителна бонус игра с парични награди в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. ”Цариградско шосе"№113;
• С решение № И-182/26.02.2010 г. утвърждава на
“МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” относно инсталиране на още 3 /три/ броя
системи за формиране на премия „Джакпот” при взаимно свързани
игрални автомати и представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени правила за допълнителна бонус игра с парични
награди в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н Владислав Варненчик,
до бл.20, ет.1, сграда №2;
• С решение № И-185/26.02.2010 г. утвърждава на
“НЮ ГЕЙМ АМЮЗМЪНТ”ООД, гр. Гълъбово, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Симеоновград, ул.”Цар Освободител”№1;
• С решение № И-215/26.02.2010 г. 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 № И-216/26.02.2010 г. 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. ”Цар Симеон"№20;
• С решение № И-213/26.02.2010 г. утвърждава на
“ВАЛ” ООД, гр. Перник, 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
Пернишки"№21;
• С решение № И-222/26.02.2010 г. утвърждава на
ЕТ“СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-Жечо Маринов”, гр. Бургас, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Камено, ул. ”Неделчо Камбов"№1;
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• С решение № И-208/26.02.2010 г. утвърждава на
ЕТ“СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-Жечо Маринов”, гр. Бургас, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. ”Александровска"№98;
• С решение № И-91/26.02.2010 г. утвърждава на
“БАРГЕЙМ”АД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за разпределение на
допълнителни парични премии „Бонус игри” и допълнителни
предметни премии „Златна пирамида” в игрална зала с адрес: гр.
Шумен, пл. ”Освобождение"№8;
• С решение № И-80/26.02.2010 г. утвърждава на
“КИНГ ГЕЙМС”ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за разпределение на
парични премии „Бонус игри” в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
”България"№49А;
• С решение № И-90/26.02.2010 г. утвърждава на
“ПАЛМС ВАРНА”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
разпределение на допълнителни парични премии „Бонус игри” и
допълнителни предметни премии „Златна пирамида” в игрална зала с
адрес: гр. Варна, ул. ”Хан Аспарух"№2;
• С решение № И-210/26.02.2010 г. утвърждава на
“ШУГЪР ГЕЙМС”ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра с парични и предметни награди в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. ”Сливница"№133;
• С решение № И-88/26.02.2010 г. 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. Габрово, бул. ”Столетов"№61А;
• С решение № И-233/26.02.2010 г. утвърждава на
“ЕКСПРЕС
МЪГЛИЖ”ООД,
гр.
Мъглиж,
представените
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„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: с. Руен, обл.Бургас, ул. ”Първи май"№38;
• С решение № И-234/26.02.2010 г. 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: с. Сатовча, обл.Благоевград, ул. ”Тодор Шопов"№43;
• С решение № И-235/26.02.2010 г. 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. Стрелча, бул. ”Руски"№2;
• С решение № И-115/26.02.2010 г. 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” в
игрална зала с адрес: гр. Павел Баня, обл.Стара Загора, ул.
”Освобождение"№9, УПИ ХІІ-Търговски базар в кв.331 обект №9 и
№10;
• С решение № И-117/26.02.2010 г. утвърждава на
“КЕСТЕН-2007”ЕООД, гр. Ябланица, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Ябланица,
м.”Гаргулица";
• С решение № И-76/26.02.2010 г. утвърждава на
“ПИТ 2000”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, р-н Лозенец,
пешеходен
подлез
„Галерия”-кръстовище:бул.”България”,
бул.”Черни връх”, ул.”Фритьоф Нансен”;
• С решение № И-251/26.02.2010 г. утвърждава на
“ММ И В”ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, ул.”Поп
Груйо”№73;
• С решение № И-121/26.02.2010 г. утвърждава на
“БОРА 3001” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
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условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.Лфевруарин
ІІІ, бул. ”Захари Стоянов"№2, кв.47-Кооперативен пазар;
• С решение № И-105/26.02.2010 г. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за допълнителна бонус
игра в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.”П.Р.Славейков”, УПИ
ІV, кв.15-А, административно-обслужваща сграда;
• С решение № И-191/26.02.2010г. утвърждава на ЕТ„КОЛЬО
НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Кубрат, ул.”Цар
Освободител”№10;
• С решение № И-192/26.02.2010г. утвърждава на ЕТ„КОЛЬО
НЕНОВ НИКОЛОВ”, гр. Кубрат, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Завет, ул.”Хан
Крум”№2;
• С решение №101/26.02.2010 г. отказва да утвърди на
„ФАВОРИТ”ЕООД,
гр. Смолян, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, по издадено Разрешение №1025/04.06.2010г.,
в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.”Брацигово”№2;
ІІІ. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № И-196/26.02.2010 г. утвърждава на ДП
„ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София,
образец на билет за участие в дял ТРЕТИ-2010г. на периодична дялова
лотарийна игра, организирана от ДП „ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”.
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СПИСЪК-ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ ТИПОВЕ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И ДРУГИ
ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И УТВЪРДЕНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА
КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА НА ЗАСЕДАНИЯ ОТ ЯНУАРИ 2010 г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
1.

2.

УдостовеВид
рение
Наименование Тип / версия
№/дата на
издаване
ИА 1788
JOPPY
Jewel Jackpot
видеорийл 11 игри:
12.11.09
1. Burnings Fruits
2. History of Aviator
3. Golden Fleece
4. Neptune treasure
5. Secrets of alchemy
6. Lucky 7
7. Royal jewels
8. King Tut
9. Mysterious India
10. Hot cruise
11.Jewel jackpot
ИА 1789
BLUE PEARL FX 01-COR
видеорийл
13.11.09

3.

ИА 1790
13.11.09

AUTOMATIC
ELECTRONI
C ROULETTE

4.

ИА 1791
16.11.09

Automatic
Electronic
BINGO/KEN
O

5.

ИА 1792
18.11.09

WMS

Cascade Mountain видеорийл

6.

ИА 1793
20.11.09

WMS

Hearts of Venice видеорийл

7.

ИА 1794
20.11.09

БАРГЕЙМ

8.

ИА 1795
30.11.09

BALLY
ALPHA

EGT-VR6

Alfastreet

BG 100-03,
African Moon

6-местна електронна
рулетка-европейска
компютъризирано
съоръжение за числови
лотарийни игри Бинго и
Кено с 8 пулта за залози

видеорийл

Power Progressive 5 електромеханични
Wild Winner рийла и монитор

Производител/
вносител/номер
на разрешение

Заявител

„Джи Пи Ел”
ЕООД,
№ 621/17.05.06г.

„Джи Пи Ел”
ЕООД

„Фортекс Нова”
ЕООД,
№ 905/26.05.08
„Евро Геймс
технолоджи”
ООД,
№ 039/28.12.07
Počkaj d.o.o.,
внос.
„Алфастрийт
Трейд БГ"
ЕООД,
№ 901/27.05.09
WMS Gaming
Inc,внос. „Джи
Пи Ел” ЕООД,
№ 621/17.05.06г.
WMS Gaming
Inc,внос. „Джи
Пи Ел” ЕООД,
№ 621/17.05.06г.
„Казино
Технологии” АД,
№ 916/18.07.06
Bally ,внос.
“Желев Геймс”

„Фортекс
Нова” ЕООД
„Евро Геймс
Технолоджи”
ООД
„Алфастрийт
Трейд БГ"
ЕООД

„Джи Пи Ел”
ЕООД
„Джи Пи Ел”
ЕООД

„Казино
Технологии”
АД
“Желев
Геймс” ЕООД
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ЕООД,
№ 1208/12.10.06

ELITE S9E
9.

ИА 1796
30.11.09

BALLY
ALPHA
ELITE S9E

10.

ИА 1797
30.11.09

CGI

11.

ИА 1798
30.11.09

CGI

12.

ИА 1799
30.11.09

MAGIC
GAMES II PC

13.

ИА 1800
30.11.09

20 SUPER
HOT

14.

ИА 1801
01.12.09

ORION

15.

ИА 1802
01.12.09

16.

ИА 1803
01.12.09

ORION

17.

ИА 1804
01.12.09

CGI

18.

ИА 1805
01.12.09

VALLEY OF
GOLD

GRAN PRIX
RACER

Power Progressive 5 електромеханични
White lightening рийла и монитор
Triple Jack 15R, видеорийл
вер. 2.13В
Webak,
видеорийл 9 игри:
вер.Multigame 1. El magnifico
2. Mega jungle
3. Nile’s treasure
4. Neptune’s pearl
5. Golden island
6. Bell scatter
7. Fruity cards
8. Mystery cards
9.Poker plus
FV-637 PC
видеорийл 11 игри:
1. Always Hot
2. Hot Fruits
3. Ultra Hot
4. Beetle Mania
5. Queen of Hearts
6. Hot Target
7. Hi-Lo
8. Bingo
9. Dart Bingo
10. Fruit card X
11.Magic card II
EGT-VS3
видеорийл

Sexy
mermaids

IGT

видеорийл

видеорийл

Venetian
romance

видеорийл

Merkur

видеорийл

IGT

видеорийл

Bally ,внос.
“Желев Геймс”
ЕООД,
№ 1208/12.10.06
„Казино игри и
иновации”
ЕООД,
№ 1242/21.09.07
„Казино игри и
иновации”
ЕООД,
№ 1242/21.09.07

“Желев
Геймс”
ЕООД
„Казино игри
и иновации”
ЕООД
„Казино игри
и иновации”
ЕООД

Löwen
EntertaimentNovomatic Group
of companies,
внос. „Дженго”
ЕООД

„Дженго”
ЕООД,
чл.18,ал.2 ЗХ

„Евро Геймс
Технолоджи”
ООД,
№ 721/08.09.05г.
Orion Gaming
B.V., внос. „Джи
Пи Ел” ЕООД,
№ 621/17.05.06
IGT, внос.
“Геймпром”
ЕООД,
№ 958/01.06.09
Orion Gaming
B.V., внос. „Джи
Пи Ел” ЕООД,
№ 621/17.05.06
„Казино игри и
иновации”
ЕООД,
№ 1242/21.09.07
IGT, внос.
“Геймпром”
ЕООД,

“Евро Геймс
технолоджи”
ООД
„Джи Пи Ел”
ЕООД

“Геймпром”
ЕООД
„Джи Пи Ел”
ЕООД
„Казино игри
и иновации”
ЕООД
“Геймпром”
ЕООД
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№ 958/01.06.09
ИА 1806
03.12.09

GAMINATOR
4

FV623 CF D

ИА 1807
03.12.09

GAMINATOR
10

FV623 CF D

20.

ИА 1808
03.12.09

SILVER
EXPRESS

21.

ИА 1809
03.12.09

GAMINATOR
10

FV623 CF D

22.

ИА 1810
03.12.09

GAMINATOR
21

FV623 CF D

23.

ИА 1811
04.12.09

ELECTRONIC
ROULETTE

Z5

24.

ИА 1812
04.12.09

БАРГЕЙМ

25.

ИА 1813
09.12.09

WILD WAYS

19.

IGT

видеорийл –10 игри:
1.Lucky lady’s Charm
2.Beetle Mania
3.Dolphin’s Pearl
4.Queen of Hearts
5.The Money Game
6. Roller Coaster
7. Always Hot
8. Sizzling Hot
9. Ultra Hot
10.Columbus
видеорийл 8 игри:
1. Lucky Lady’s Charm
2. Dolphin’s Pearl
3. Sharky
4. Bananas go Bahamas
5. Magic Money
6. The money game
7. Queen of Hearts
8. Venetian carnival
видеорийл

видеорийл 6 игри:
1. Lucky lady’s Charm
2. Dolphin’s Pearl
3. The Money Game
4. Queen of Hearts
5. Book of Ra
6. Diamond Trio
видеорийл 8 игри:
1. Dolphin’s Pearl
2. Pharaoh’s gold II
3. Queen of hearts
4. Threee
5. Jewels 4 all
6. American Poker II
7. Reel rally
8. Sharky
5-местна електронна
рулетка-американска

BG 101-03,
African Magic

видеорийл

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

AG I, внос.
“Плежър
кампъни” АД,
№1246/02.11.06г.

“Плежър
кампъни” АД

AG I, внос.
“Плежър
кампъни” АД,
№1246/02.11.06г.

“Плежър
кампъни” АД

IGT, внос.
“Геймпром”
ЕООД,
№ 958/01.06.09
AG I, внос.
“Плежър
кампъни” АД,
№1246/02.11.06г.

“Геймпром”
ЕООД

“Плежър
кампъни” АД

AG I, внос.
“Плежър
кампъни” АД,
№1246/02.11.06г.

“Плежър
кампъни” АД

FAZI d.o.o.,
внос. „Джи Пи
Ел” ЕООД,
№ 621/17.05.06
„Казино
Технологии” АД,
№ 916/18.07.06
Aristocrat
Technologies
Ltd., внос.
“Балканфон”
ЕООД,
№ 137/09.02.07

„Джи Пи Ел”
ЕООД

„Казино
Технологии”
АД
“Балканфон”
ЕООД
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26.

ИА 1814
09.12.09

2 DRAGONS

EGT-VS5 /
EGT-VS6

видеорийл

27.

ИА 1815
10.12.09

LINE KING

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

28.

ИА 1816
10.12.09

CGI

Vegas Night

видеорийл

29.

ИА 1817
11.12.09

DREAM
CATCHER

Aristocrat
Xcite MK6

видеорийл

30.

ИА 1818
14.12.09

WMS

Silver Sword видеорийл

31.

ИА 1819
16.12.09

THE TRIAL
OF
HERACLES

Alpha Elite
V20"

видеорийл

32.

ИА 1820
16.12.09

BELLEROPHO
N FLIGHT OF
PEGASUS

Alpha Elite
V20"

видеорийл

33.

ИА 1821
16.12.09

PERSEUS
GORGON’S
LAIR

Alpha Elite
V20"

видеорийл

34.

ИА 1822
17.12.09

CATS

IGT

35.

ИА 1823
14.01.10

CGI

CMJ

видеорийл
мултигейм 14 игри:
1. Bonus poker
2. Jacks or Better
3. Deuces Wild
4. Two Jokers Wild 3x3
5. Two Jokers Wild 4x4
6. Joker Double
7. Joker and Deuces Wild
8. Joker and Deuces Wild
x3
9. Banana Poker
10. Double Banana Poker

„Евро Геймс
“Евро Геймс
Технолоджи”
технолоджи”
ООД
ООД,
№ 721/08.09.05г.
Aristocrat
“Балканфон”
Technologies
ЕООД
Ltd., внос.
“Балканфон”
ЕООД,
№ 137/09.02.07
„Казино игри и
„Казино игри
иновации”
и иновации”
ЕООД,
ЕООД
№ 1242/21.09.07
Aristocrat
“Балканфон”
Technologies
ЕООД
Ltd., внос.
“Балканфон”
ЕООД,
№ 137/09.02.07
WMS Gaming
„Джи Пи Ел”
ЕООД
Inc,
внос. „Джи Пи
Ел” ЕООД,
№ 621/17.05.06г.
Bally Gaming
“ГеймпромЕ
Inc., внос.
ООД
“Геймпром”
ЕООД
№ 851/30.12.04г.
Bally Gaming
“Геймпром”
Inc., внос.
ЕООД
“Геймпром”
ЕООД
№ 851/30.12.04г.
Bally Gaming
“Геймпром”
Inc., внос.
ЕООД
“Геймпром”
ЕООД
№ 851/30.12.04г.
IGT, внос.
“Геймпром”
“Геймпром”
ЕООД
ЕООД,
№ 958/01.06.09
„Казино игри и
„Казино игри
иновации”
и иновации”
ЕООД,
ЕООД
№ 1242/21.09.07
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11. Slot-O-Pol
12. Shampagne Party
13. Slot-O-Pol deluxe
14. Azteca Gold
видеорийл

36.

ИА 1824
14.01.10

MYSTICAL
MERMAID
PARTY TIME

37.

ИА 1825
14.01.10

CGI

38.

ИА 1826
14.01.10

ATRONIC

39.

ИА 1827
14.01.10

CGI

40.

ИА 1828
14.01.10

TRAILER
PARK
PARTY TIME

41.

ИА 1829
14.01.10

CGI

42.

ИА 1830
14.01.10

WOLF RUN
PARTY TIME

IGT

43.

ИА 1831
19.01.10

VERSAILLES
GOLD

EGT-VS3

видеорийл

44.

ИА 1832
19.01.10

БАРГЕЙМ

BG 102-03,
Cage Kings

видеорийл

45.

ИА 1833
19.01.10

CGI

IGT

Multi Gemini IV видеорийл 4 игри:
1. Kung Fu Master
2. Coffee Magic
3. Peaches Riches
4. Kung Fu Energy
WILD
видеорийл
DIAMOND
KING KONG
CASH
Multi Gemini
VIII

IGT

Multi Gemini
I

видеорийл 4 игри:
1. Coffee magic
2. Milk and coffee
3. Lady fortune
4. Wild tiger
видеорийл

видеорийл 4 игри:
1. Silk Quest
2. Purple Hot
3. Golden Elephant
4. Gold of Babylon III
видеорийл

Laxus
видеорийл 10 игри:
Multigame 10, 1. Super joker
вер. V.1.0
2. Fire bird
3. Racing reels
4. Rabbit hunting
5. Transylvanian gold
6. Hot fruit 2
7. Magic pond
8. Prohibition 2
9. Surfer’s adventure
10. Jolly joker

IGT, внос.
“Геймпром”
ЕООД,
№ 958/01.06.09
„Казино игри и
иновации”
ЕООД,
№ 1242/21.09.07

“Геймпром”
ЕООД
„Казино игри
и иновации”
ЕООД

Atronic GmbH,
внос.
“Геймпром”
ЕООД,
№ 958/01.06.09
„Казино игри и
иновации”
ЕООД,
№ 1242/21.09.07

“Геймпром”
ЕООД

IGT, внос.
“Геймпром”
ЕООД,
№ 958/01.06.09
„Казино игри и
иновации”
ЕООД,
№ 1242/21.09.07

“Геймпром”
ЕООД

IGT, внос.
“Геймпром”
ЕООД,
№ 958/01.06.09
„Евро Геймс
Технолоджи”
ООД,
№ 721/08.09.05г.
„Казино
Технологии” АД,
№ 916/18.07.06
„Казино игри и
иновации”
ЕООД,
№ 1242/21.09.07

“Геймпром”
ЕООД

„Казино игри
и иновации”
ЕООД

„Казино игри
и иновации”
ЕООД

“Евро Геймс
технолоджи”
ООД
„Казино
Технологии”
АД
„Казино игри
и иновации”
ЕООД
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2. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
46.

Тип /
Удосто
Вид
Наименование
версия
верени
е№
ИА 1799.1 ИА 1799 MAGIC
FV-637 PC видеорийл 18 игри:
22.01.10 30.11.09 GAMES II PC
1. Always Hot
2. Hot Fruits
3. Ultra Hot
4. Beetle Mania
5. Queen of Hearts
6. Hot Target
7. Bingo
8. Dart Bingo
9.Fruit card X
10.Magic card II
11. Chip runner
12.Sizzling hot
13.Dolphin’s pearl
14.Roller coaster
15.Lucky lady’s
charm
16.The money game
17.King of cards
18.American poker II.
Допълнение

Производител /
Заявител
вносител/
номер на
разрешение
Löwen Entertaiment- „Дженго”
Novomatic Group of ЕООД,
companies,
чл.18,ал.2 ЗХ
внос. „Дженго”
ЕООД

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

Удостоверение
№

47.

ДП 064
03.11.09

48.

ДП 065
14.01.10

Тип/ Версия

Mystery Fever Jackpot System,
тип MFJS-900
- за свързване до 20 броя игрални автомати,
- премии:
Progressive jackpot – 16 нива и
Mystery Jackpot - 4 нива
Party Time,
Тип IGT Progressive Controller (IPC)
- за свързване до 63 броя игрални автомати,
6 нива премии

Производител /
вносител
номер на
разрешение
„Проксима-3” ООД,
№ 1120/24.06.09

IGT, внос.
“Геймпром” ЕООД,
№ 958/01.06.09

Заявител

„Проксима-3”
ООД

“Геймпром”
ЕООД

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

Допълнение

Удостоверение
№

49.

ДП 030.2

ДП 030

Тип/ Версия

тип MAGIC COIN JACKPOT

Производител /
Заявител
вносител
номер на
разрешение
“Мeджик
„Мeджик
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(сървър)
- за свързване на 127 еднотипни
игрални автомати
- премии:
Progressive джакпот - 16 нива и
Mystery джакпот - 4 нива

Коин”ЕООД,
№ 80/11.07.06г.

Коин” ЕООД

5. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ В
КАЗИНО (ИГРАЛНИ МАСИ):
№
по
ред
50.

Удостоверение №
ИМ 082
22. 01.10

Вид на хазартната игра
тип PTFD
игрална маса за игра със зарове барбут

Производител / вносител
номер на разрешение
„МЕГАЕЛИТ” ЕООД,
№ 162/ 04.02.08

Заявител
„Алфа Гейм
Технолоджи”
ООД
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ТАЙНИТЕ НА ПРОЦЕСА НА ГЕНЕРИРАНЕ НА
СЛУЧАЙНИ ЧИСЛА
Сигурно сте чули да се говори за един или няколко сайта за он-лайн
хазартни игри, станали жертва на скандали, свързани с техния генератор на
случайни числа.
В някои случаи външни хора успяват да намерят начин да предвидят по
математически път резултатите от един не добре замислен RNG, или пък откриват
някакви други признаци в резултатите, които биха могли да бъдат използвани за
да се спечели. В други случаи, притежаващите специални познания по генератори
на случайни числа (RNG) са открили някакви слабости, които са им позволили да
измамят системата и да спечелят всички печалби. При всички случаи, не е
допустимо да позволим да бъдем потърпевши от тези скандали, без значение как
са извършени.
И така, как можем да се защитим от тази скрита заплаха? Естествено, имаме
нужда от честни сътрудници, на които да можем да се доверим, както и от
сигурни процедури по експлоатацията и обезопасяването на компютърната ни
техника. Но всичко това ще бъде безполезно, ако не разполагаме с добре направен
и пуснат в действие генератор на случайни числа (RNG). Нека поразсъждаваме
върху някои ключови аспекти от концепцията RNG и нахвърляме някои решения
на типични ситуации, които правят сайтовете за он-лайн игра уязвими.
Съществуват два основни типа генератори на случайни числа:
хардуерни и софтуерни. Хардуерните RNG са интересни приспособления,
които могат да имат формата на електронна карта, която се включва към
компютър, но ние ще се съсредоточим най-вече върху софтуерния RNG.
Сърцето на всеки софтуерен RNG е алгоритъмът. Софтуерните RNG са
също така познати и като псевдо-RNG, защото алгоритмите генерират
резултати, единственото предназначение на които е, да бъдат случайни. Какво
точно представлява този алгоритъм и как точно работи тази псевдосистема?Алгоритъмът представлява сложно математическо уравнение, което,
когато са му зададени специфични входни данни, или „зрънце”, на свой ред дава
специфична продукция. В рамките на основните функции на един софтуерен
RNG, всяко получено решение се трансформира в число за целите на хазартната
игра, като това число на свой ред веднага се вкарва обратно в алгоритъма и
генерира следващия резултат. По този начин се получава един постоянен поток от
числа за играта.
Това ни води до първия критичен коментар за компютърния RNG:
„захранването”
Като се знае, че всеки резултат системно се реинжектира в алгоритъма за да
послужи като основа за получаване на следващия резултат, как е създаден първият
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резултат, от който тръгва цялата верига? Това е нещо като вечния въпрос: кое е
първото - кокошката или яйцето? Началният етап при стартирането на софтуерния
RNG е като да се измисли нещо като яйцето, и се нарича „засяване”.За да започне
процесът, софтуерният RNG трябва да се обърне към едно специфично място в
програмата, за да намери началната стойност на величината. Тази стойност трябва
да бъде достатъчно случайна и сигурно скрита срещу възможни атаки. Ако един
хакер може да научи началната стойност на RNG, той ще бъде в състояние да
предвиди как ще се развие по-нататък процесът. В този смисъл, добре защитеният
източник на данни е нашата първа защитна линия срещу такива атаки.
Разработчикът на нашия софтуер трябва да намери най-добре защитеното място за
нашия компютърен RNG.
Следващата критична бележка за софтуерния RNG е „периодът”
След някакъв много голям брой генерирани резултати, алгоритъмът ще
започне да повтаря абсолютно същата поредица. Броят на генерираните резултати
преди те да започнат да се повтарят, се нарича „период”.По-добрите алгоритми
осигуряват много по-дълга поредица от резултати, преди те да започнат да се
повтарят, от по-слабите алгоритми.Затова типът игра, която сме избрали, трябва
да определя избора на алгоритъм. Тук е мястото нашият софтуерен разработчик да
избере най-подходящия RNG софтуер за нашия компютър, като отчете детайлно
природата на избраната игра.
Следващият етап е да бъдем наясно с „обхвата” на RNG
Повечето от RNG софтуерите генерират много голям брой числа, като тези
числа понякога се наричат „сурови”. Броят на възможните резултати е в
зависимост от „ранга” на RNG софтуера и може да достигне до 4 294 967 296. За
вас не знам, но аз лично никога не съм играл покер с 4 милиарда карти.
Естествено, този невероятен брой резултати трябва да се намали до разумни
стойности, като например 52 за стандартна игра на карти.
„Мащабирането” е жизнено важен процес за всеки RNG, и
допускане на грешки

терен за

Процесът на мащабиране се получава като се намали броя на брутните
резултати, произведени от алгоритъма, до достигане на много по-ограничен брой
резултати, колкото обикновено се използват от играчите. Това е много по-лесно да
се каже, отколкото да се направи. Например, в нашия случай 4294967296 не се
дели на 52. Разработчикът на нашия софтуер трябва да преодолява подобни
пречки чрез въвеждане на сложни математически формули в него. Мащабирането
често влошава качеството на RNG, като предизвиква някои предсказуеми
резултати. Тази задача трябва добросъвестно да се изследва, обмисли и реализира,
за да може софтуерният RNG да работи по предназначение.
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Трябва да обозначим със символи RNG резултатите, преди да ги пуснем в
играта
След извършената редукция на броя на резултатите, всеки номер трябва да
бъде обозначен с някой от символите, които се използват в играта. Например
номер 52 би могъл да се обозначи като ас пика от играта на карти, номер 51 би
могъл да стане поп пика, и т.н. Това е едно друго поле, в което може да се
допуснат грешки в RNG, затова много софтуерни разработчици обръщат голямо
внимание на обозначаването. Някои видове бонуси при игрите могат да бъдат
особено проблематични, тъй като някои разработчици могат нарочно да сгрешат
при програмирането на финалната игра така, че на няколко номера от набора
резултати да отговаря един и същ символ.
И последно, но не по значение - най-добрата защита срещу опитите за
предварително познаване е „разбъркването”
Финалният и най-критичен етап от защитата срещу тези, които биха се
опитали предварително да познаят резултатите, се нарича „разбъркване”. За
съжаление, това е и зоната, в която се допускат най-скъпоструващите грешки от
страна на компютърния RNG софтуер. По-горе вече говорихме за начина, по
който алгоритъмът ще започне да генерира повторно абсолютно същата поредица
от числа. Обзалагам се, че това, което сега четете, ви изнервя много! Но не се
безпокойте, разбъркването препятства ефективно възможността един алгоритъм
да повтори същата поредица от числа. Понятието „разбъркване” функционира по
два различни начина. Преди всичко, с една добре изпълнена техника на
„разбъркване”, един компютърен RNG ще генерира с висока скорост и голямо
разнообразие резултати във всеки момент от игровото време, част от които
остават натрупани скрити известно време, преди да се появят. Това означава, че
един неизвестен брой резултати се вкарват реално в играта. Тъй като никой не
може да има представа какъв брой резултати са останали скрити, не би било
възможно да се наблюдават и предвиждат резултати с течение на времето, които
да се използват, когато RNG е в период. Как някой би могъл да знае какво ще бъде
следващото число, когато той дори не знае какво е последното генерирано число!
Когато е разработен добре, методът на „разбъркването” може да работи и по един
друг начин – по време на игра, която върви в момента. Да вземем една игра, която
генерира многобройни различни числа и ги представя на играча наведнъж, както
при игра на покер, когато всичките пет карти се отварят пред играча. Ако играчът
е провел предварителна атака по алгоритъма, ние бихме му дали твърде много
информация, ако последователно изложим пред него всичките пет числа от
алгоритъма. Понякога, да се видят само пет числа в редица е достатъчно, за да се
разбие алгоритъма. Разбъркването трябва да се прилага преди всяка една от тези
пет карти да бъде отворена пред играча, така, че за тях да не може да се каже, че
са редица от пет последователни карти. Така, вместо да види пет последователни
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резултата от алгоритъма, играчът вижда пет отделни, без никаква връзка помежду
им карти, и няма да бъде в състояние да приложи никаква схема за разбиване на
алгоритъма. Разбира се, всичко това е скрито, така че играчът да не загуби и наймалкото удоволствие от играта. При добре направен софтуер, методът на
разбъркването осигурява една честна и сигурна игра за всеки. За съжаление,
много разработчици или монтират неправилно софтуера за разбъркването, или
въобще не се занимават с него. Липсата на подобен софтуер е основната причина
за успешни хакерски атаки за предвиждане на резултатите при он-лайн игрите.
Тази липса, неподходящи субективни софтуерни решения, водещи до съмнителни
резултати, или всякакви други неща, които биха могли да вземат нежелана посока
са фактори, които могат да доведат всяка компания до фалит. Някои недостатъци
не е лесно да бъдат открити с просто око, но без съмнение има експерти, за които
тяхното откриване не е трудно. Част от тези експерти са на ваше разположение,
като забележителните разработчици на надеждни и безопасни игри, както и
Комисията за Акредитация и Изпитване, която оценява и сертифицира RNG.
Така че, защитете вашия уеб-сайт, защитете репутацията си и вашия RNG!
Обмисляйте и качвайте вашия RNG внимателно, защото това има огромно
значение.
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