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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ
МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ 2004 ГОД.

I. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 448/01.07.2004 год. дава разрешение на

“АЛАДЖИО” ЕАД, гр. Варна, к. к. Св. Св. Константин и Елена, за
организиране на хазартни игри в игрално казино, в обект с адрес: гр.
Варна, к. к. Златни пясъци, хотел “Астера”, игрално казино
“Астера” с 10 (десет) броя игрални маси и 40 (четиридесет) броя
игрални автомати с 40 (четиридесет) броя игрални места;
II. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”
• С решение № 449/01.07.2004 год. дава разрешение на
“КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АСОШИЕЙТС” ЕООД, гр. София,
за организиране на числова лотарийна игра “Бинго” за срок от 5
години в игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе”,
хотел “Плиска”. В игралната зала ще бъде разположен 1 (един) брой
игрално съоръжение тип “ТАКОМАК”;
• С решение № 568/30.07.2004 год. дава разрешение на
“ЛОТОС - 04” ООД, гр. Добрич, за организиране на числова
лотарийна игра “Бинго” за срок от 5 години в игрална зала с адрес: к.
к. “Златни пясъци”, УПИ № V, квартал 35. В игралната зала ще
бъде разположен 1 (един) брой игрално съоръжение тип “РЕДФУЛ”;
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III. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 450/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЕЛЕН – 53 – ВЛАДИМИР ЕФТИМОВ”, гр. София, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес:
гр. София, бул. “Ломско шосе” № 38, с 21 (двадесет и един) броя
игрални автомати с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
• С решение № 451/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЕЛЕН – 53 – ВЛАДИМИР ЕФТИМОВ”, гр. София, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес:
гр. Гълъбово, ул. “Д-р Жеков” № 9, с 10 (десет) броя игрални
автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 452/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: гр. Пазарджик, ул. “Черни връх”
№ 6-8, с 21 (двадесет и един) броя игрални автомати с 21 (двадесет и
един) броя игрални места;
• С решение № 453/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: гр. Първомай, ул. “Княз Борис
I” № 1, с 10 (десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални
места;
• С решение № 454/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: гр. Пазарджик, ул. “Константин
Величков” № 2, с 21 (двадесет и един) броя игрални автомати с 21
(двадесет и един) броя игрални места;
• С решение № 455/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: гр. Стара Загора, ул.
“Митрополит Методи Кусев” № 20, с 23 (двадесет и три) броя
игрални автомати с 23 (двадесет и три) броя игрални места;
• С решение № 456/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: гр. Хасково, ул. “Марин
Дринов” № 6, с 22 (двадесет и два) броя игрални автомати с 22
(двадесет и два) броя игрални места;
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• С решение № 457/01.07.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Левски, ул. “Георги
Парцалев” № 2, с 12 (дванадесет) броя игрални автомати с 12
(дванадесет) броя игрални места;
• С решение № 458/01.07.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, в обект с адрес: гр. София, ул. “Зайчар” № 118,
с 20 (двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални
места;
• С решение № 459/01.07.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Ямбол, к - с. “Мраморно
море” № 2, с 20 (двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет)
броя игрални места;
• С решение № 460/01.07.2004 год. дава разрешение на
“КОБРА - 08” ООД, гр. Габрово, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Габрово, ул. “Шипка” № 1,
с 13 (тринадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални
места;
• С решение № 461/01.07.2004 год. дава разрешение на
“СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Варна, ул. “Оборище” № 13,
с 32 (тридесет и два) броя игрални автомати с 39 (тридесет и девет)
броя игрални места;
• С решение № 462/01.07.2004 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Пловдив, ул.
“Иван Вазов” № 82;
• С решение № 463/01.07.2004 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “К И
С - 98” ООД, гр. Пловдив, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: гр. Пловдив, ул. “Карловска” №
36;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

10

• С решение № 464/01.07.2004 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на
“НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Варна, ул. “Мусала”
№2;
• С решение № 513/16.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТЪР ПЕТРОВ - 90”, гр. Велико Търново, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Велико
Търново, ул. “Христо Ботев” № 8, с 18 (осемнадесет) броя игрални
автомати с 25 (двадесет и пет) броя игрални места;
• С решение № 514/16.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ИЛВИ – ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ”, гр. Монтана, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Монтана,
ул. “Хан Аспарух” № 10, с 15 (петнадесет) броя игрални автомати с
15 (петнадесет) броя игрални места;
• С решение № 515/16.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“КОЗИРОГ – С – ЯСЕН СТАНЧЕВ”, гр. Раковски, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес:
гр. Раковски, ул. “Москва” № 5, с 10 (десет) броя игрални автомати
с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 516/16.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Бургас, ж. к.
“Славейков” до бл. № 21, с 20 (двадесет) броя игрални автомати с 20
(двадесет) броя игрални места;
• С решение № 517/16.07.2004 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Девин, хотел
“Девин”, с 14 (четиринадесет) броя игрални автомати с 14
(четиринадесет) броя игрални места;
• С решение № 518/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ОБИ” ЕООД, гр. Чирпан, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: гр. Стара Загора, ул “Васил
Априлов” № 12А, с 22 (двадесет и два) броя игрални автомати с 22
(двадесет и два) броя игрални места;
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• С решение № 519/16.07.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Казанлък, пл.
“Севтополис” № 1, хотел “Казанлък”, с 20 (двадесет) броя игрални
автомати с 27 (двадесет и седем) броя игрални места;
• С решение № 520/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ФОРТРЕС” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: гр. София, ж. к. “Люлин” кв. 47
– III –ти микрорайон, БИТОВ КОМБИНАТ, с 20 (двадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 521/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Шумен, пл.
“Освобождение” № 1, хотел “Мадара”, с 20 (двадесет) броя игрални
автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 522/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ТОКАМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Варна, ул.
“Русе” № 3, с 20 (двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет)
броя игрални места;
• С решение № 523/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ФСО” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: гр. Разград, бул. “България” №
44, с 10 (десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални
места;
• С решение № 524/16.07.2004 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Русе, ул.
“Константин Иречек” № 15;
• С решение № 569/30.07.2004 год., дава разрешение на
“ИРИС - 1” ЕООД, гр. Карнобат, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Карнобат, бул. “България”
№ 1, с 13 (тринадесет) броя игрални автомати с 18 (осемнадесетдесет)
броя игрални места;
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• С решение № 570/30.07.2004 год., дава разрешение на ЕТ
“ФОТОН – ЕКСПРЕС – ИВАН ТЕНЧЕВ”, гр. Мъглиж, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес:
гр. Карнобат, ул. “Алекси Нейчев” № 2 – Битов комбинат, с 10
(десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 597/16.08.2004 год., дава разрешение на СД
“КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати, в обект с адрес: гр. Петрич, ул.
“Цар Борис III” № 20, с 10 (десет) броя игрални автомати с 10
(десет) броя игрални места;
• С решение № 627/31.08.2004 год. дава разрешение на
“НАВИ” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати, в обект с адрес: гр. София, ж. к. “Младост - 4” до
бл. 416, Битов комбинат – секция № 2, с 19 (деветнадесет) броя
игрални съоръжения с 24 (двадесет и четири) броя игрални места;
IV. ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ
• С решение № 512/16.07.2004 год. дава разрешение на
“АЛФА ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ” ООД, гр. София, за
производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартни
игри за срок от 5 (пет) години; утвърждава на “АЛФА ГЕЙМС
ТЕХНОЛОДЖИ” ООД идентификационен знак, емблема (запазена
търговска марка), графичен образец на фирмената пломба и графичен
образец във връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за хазарта;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ
ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ 2004 Г.

I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 467/01.07.2004 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ СЕДМИ – 2004 г.
на периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП
“Държавната парично-предметна лотария”;
• С решение № 531/16.07.2004 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във СЕДМИ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЯЛ – 2004 г. на периодична дялова лотарийна
игра организирана от ДП “Държавната парично-предметна лотария”;
• С решение № 532/16.07.2004 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ОСМИ – 2004 г.
на периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП
“Държавната парично-предметна лотария”;
• С решение № 573/30.07.2004 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ОСМИ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЯЛ – 2004 г. на периодична дялова лотарийна
игра организирана от ДП “Държавната парично-предметна лотария”;
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• С решение № 574/30.07.2004 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЕВЕТИ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЯЛ – 2004 г. на периодична дялова лотарийна
игра организирана от ДП “Държавната парично-предметна лотария”;
• С решение № 575/30.07.2004 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на 7 (седем) билета за участие в
ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ ДЯЛ – 2004 г. на периодична дялова
лотарийна игра организирана от ДП “Държавната парично-предметна
лотария”;
• С решение № 600/16.08.2004 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ДЕВЕТИ– 2004
г. на периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП
“Държавната парично-предметна лотария”;
• С решение № 601/16.08.2004 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ДЕСЕТИ– 2004
г. на периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП
“Държавната парично-предметна лотария”;
• С решение № 602/16.08.2004 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие в ИЗВЪНРЕДЕН
ЦЕЛЕВИ ДЯЛ – 2004 г. на периодична дялова лотарийна игра “120
ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО ЛОВНО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ”
организирана от ДП “Държавната парично-предметна лотария”;
II. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 468/01.07.2004 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за
промени в броя и адресите на обектите, в които ще се приемат залози
за тото играта “ТОТО 2”;
• С решение № 603/16.08.2004 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за
промени в броя и адресите на обектите, в които ще се приемат залози
за тото играта “ТОТО 2”;
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• С решение № 631/31.08.2004 год. дава разрешение на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за
промени в броя и адресите на обектите, в които ще се приемат залози
за тото играта “ТОТО 2”;
III. ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С решение № 470/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
букмейкърските пунктове, в които ще се приемат залози за игрите със
залагания върху резултати от спортни състезания;
• С решение № 533/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
букмейкърските пунктове, в които ще се приемат залози за игрите със
залагания върху резултати от спортни състезания;
• С решение № 576/30.07.2004 год. утвърждава на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, 1 (един) брой допълнителен
образец на талон за участие в игрите със залагания върху резултати от
спортни състезания;
• С решение № 577/30.07.2004 год. дава разрешение на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
букмейкърските пунктове, в които ще се приемат залози за игрите със
залагания върху резултати от спортни състезания;
• С решение № 632/31.08.2004 год. дава разрешение на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
букмейкърските пунктове, в които ще се приемат залози за игрите със
залагания върху резултати от спортни състезания;
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IV. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”
• С решение № 563/16.07.2004 год. дава разрешение на “ВКБ
И КО” ООД, гр. София, за вписване на промяна по съдебната
регистрация в разрешение № 277/31.07.2001г. за организиране на
числова лотарийна игра “БИНГО” в обект с адрес: гр. София,
пешеходен подлез “Галерия” – кръстовище: бул. “България”, бул.
“Черни връх” и ул “Фритьоф Нансен” – заличаване като управител
на Георги Райчев Гьоров и вписване на нов управител – Марин
Стоянов Цветков;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 465/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати с 13 (тринадесет) броя игрални места в игрално
казино с адрес: гр. Пловдив, ул. “Капитан Райчо” № 2, х-л
“Тримонциум”, казино “Принцес Тримонциум”;
• С решение № 466/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
“Капитан Райчо” № 2, х-л “Тримонциум”, казино “Принцес
Тримонциум”;
• С решение № 526/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ХЕМУС 2003” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес гр. София, бул. “Черни
връх” № 31;
• С решение № 527/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ХЕМУС 2003” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрално казино с адрес гр. София, бул. “Черни връх” №
31;
• С решение № 528/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА” АД, гр. Варна, за увеличение с 2 (два)
броя на игралните маси и с 56 (петдесет и шест) броя на игралните
автомати в игрално казино с адрес гр. Варна, к. к. Златни пясъци,
Гранд хотел “Интернационал”;
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• С решение № 529/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, за увеличение с 2 (два)
броя на игралните маси в игрално казино с адрес гр. София, ул.
“Калоян” № 6, хотел “Рила”;
• С решение № 530/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един)
брой игрална маса в игрално казино с адрес гр. София, ул. “Калоян”
№ 6, хотел “Рила”;
• С решение № 539/16.07.2004 год. дава разрешение на
“КЕПРИКОРН 555” ЕООД, с. Аксаково, обл. Варна, за увеличение
с 3 (три) броя на игралните маси, увеличение с 5 (пет) броя и подмяна
на 4 (четири) броя игрални автомати в игрално казино с адрес гр.
Варна, к. к. “Златни пясъци”, хотел “Хавана”, казино “DIAMOND
CLUB”;
• С решение № 550/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ВЕЛЕДА - ВАРИЕТЕ” ООД, гр. Несебър, за намаление с 3 (три)
броя на игралните автомати и промяна на залога на игралните маси от
Американски долари в Евро и Американски долари в игрално казино
“Вариете казино” с адрес к. к. Слънчев бряг, общ. Несебър;
• С решение № 555/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ЛАРИС - ВЕГА” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) и
увеличение с 13 (тринадесет) броя на игралните автомати в игрално
казино с адрес гр. Варна, бул. “Сливница № 33, Интерхотел
“Черно море”;
• С решение № 571/30.07.2004 год. дава разрешение на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
“Капитан Райчо” № 2, х-л “Тримонциум”, казино “Принцес
Тримонциум”;
• С решение № 572/30.07.2004 год. дава разрешение на
“АКТИВ БГ” АД, гр. София, за увеличение с 11 (единадесет) броя
на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул. “Кн.
Мария Луиза” № 131, казино “Принцес”;
• С решение № 598/16.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, за подмяна на 13 (тринадесет)
броя игрални автомати в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ.
Петрич, магистрално шосе Е-80;
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• С решение № 599/16.08.2004 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за увеличаване с 43 (четиридесет и три) броя на игралните
автомати в игрално казино с адрес: гр. София, пл. “Народно
събрание” № 4;
• С решение № 629/31.08.2004 год. дава разрешение на
“АКТИВ БГ” АД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) броя игрални
автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул. “Кн. Мария
Луиза” № 131, казино “Принцес”;
• С решение № 630/31.08.2004 год. 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, хотел “Тримонциум”, казино “Принцес
Тримонциум”;
VI. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 471/01.07.2004 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в решение № 141/16.03.2004г. на ДКХ за
издаване на разрешение за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. Стара Загора, ул. “Георги Бенев” № 17 на
ЕТ “ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА ”, гр. Стара Загора;
• С решение № 472/01.07.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Добрич, пл.
“Независимост”, кино “Родина”;
• С решение № 473/01.07.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Плевен, ул. “Сан Стефано” № 2;
• С решение № 474/01.07.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ж. к. “Младост”, бл. 504,
магазин № 4;
• С решение № 475/01.07.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Плевен, ул. “Цанко Церковски”
№ 12;
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• С решение № 476/01.07.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 12 (дванадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Русе, ул. “Раковски”
№13;
• С решение № 477/01.07.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул. “Драган
Цанков” № 8;
• С решение № 478/01.07.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Видин, ул. “Еделвайс” № 3;
• С решение № 479/01.07.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ж. к. “Люлин 3”, пред бл.
325;
• С решение № 480/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за намаляване с
5 (пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Полски
Тръмбеш, ул. “Търговска” № 38;
• С решение № 481/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“СИ - ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на
4 (четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас,
ж. к. “Славейков” срещу бл. № 64, игрална зала “Рубин”;
• С решение № 482/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на
5 (пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Русе, ул.
“Борисова” № 80;
• С решение № 483/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“СИЛВИ СЕРБЕЗОВ – МЕРКУРИЙ 6000”, гр. Русе, за подмяна на
6 (шест) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Русе, ул.
“Липник” № 113;
• С решение № 484/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Сливен,
ул. “Цар Освободител” № 46;
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• С решение № 485/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София, за подмяна на 3 (три)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Кюстендил, ул.
“Александър Димитров” № 21;
• С решение № 486/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, к. с. “Братя
Миладинови” срещу бл. 5;
• С решение № 487/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Елхово, ул. “Търговска”
№ 23;
• С решение № 488/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, за подмяна на 7
(седем) броя игрални автомати с 1 (една) електронна рулетка с 5 (пет)
игрални места и 2 (два) игрални автомата, както и увеличение на броя
на игралните автомати с 3 (три) броя в игрална зала с адрес гр.
София, бул. “Мадрид” № 4;
• С решение № 489/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЕНЦИ – 61 – ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ”, гр.Червен бряг, за
намаляване с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес гр. Червен бряг, ул. “Стефан Караджа” № 11;
• С решение № 490/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 6 (шест)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Русе, ул.
“Константин Иречек” № 15;
• С решение № 491/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“АТЛАС – 2002 – ДИМИТЪР ТЕНЕВ”, гр. Сливен, за намаляване с
10 (десет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр.
Сливен, ул. “Димитър Добрович” № 6;
• С решение № 492/01.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЕБИТ – ДЕТЕЛИН СТАМЕНОВ”, гр. Монтана, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Монтана, ул.
“Христо Ботев” № 70;
• С решение № 493/01.07.2004 год. дава разрешение на
“НАБА ЙИСТГРУП” ООД, гр. Монтана, за подмяна на 8 (осем)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул.
“Мусала” № 2;
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• С решение № 494/01.07.2004 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 6
(шест) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул.
“Витоша” № 41;
• С решение № 495/01.07.2004 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2
(два) и намаляване с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес гр. София, бул. “Дондуков” № 26;
• С решение № 496/01.07.2004 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) и
увеличение с 10 (десет) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 20А;
• С решение № 497/01.07.2004 год. дава разрешение на “М.
М. Г.” ООД, гр. Враца, за увеличение с 15 (петнадесет) и подмяна на
7 (седем) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр.
Варна, ул. “Цар Симеон I” № 33;
• С решение № 498/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ЕЛИТ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Хасково, ул. “Сан
Стефано” № 1-3;
• С решение № 499/01.07.2004 год. дава разрешение на
“СИЛА - 2” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 13 (тринадесет) броя
игрални автомати с 8 (осем) игрални автомати и 1 (една) електронна
рулетка с 5 (пет) броя игрални места в игрална зала с адрес гр.
Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 86;
• С решение № 500/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ФСО” ООД, гр. София, за подмяна на 11 (единадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”
№ 40;
• С решение № 501/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ГЕЙМ - 4” АД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 4;
• С решение № 502/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ЛЪКИ ГЕЙМС” ООД, гр. Враца, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Русе, ул. “Баба Тонка”
№1;
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• С решение № 503/01.07.2004 год. дава разрешение на СД
“ПАНО И САНИ – АВРАМОВ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за
подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр.
Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 19;
• С решение № 504/01.07.2004 год. дава разрешение на СД
“ПАНО И САНИ – АВРАМОВ И СИЕ”, гр. Горна Оряховица, за
подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр.
Горна Оряховица, ул. “Отец Паисий” № 2;
• С решение № 505/01.07.2004 год. дава разрешение на СД
“КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Сандански, ул.
“Македония” № 39;
• С решение № 506/01.07.2004 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за намаляване с 1
(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Стара
Загора, ул. “Генерал Гурко” № 68;
• С решение № 510/01.07.2004 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в Решение № 213/06.04.2004г. на ДКХ за
издаване на разрешение за подмяна на 10 броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. София, бул. “Мария Луиза” № 144, Магазин
Деница 1 на “СИТ - 99” ООД, гр. София, както следва: в графата
“Идентификационен номер” на позиции №№ 5 и 12 е записано
съответно 009 и 010, правилно е 011 и 012; в графата “Производител”
е записано “РЕДФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, правилно е “РЕДФУЛ
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД;
• С решение № 535/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Трявна, ул.
“А. Кънчев” № 37;
• С решение № 536/16.07.2004 год. дава разрешение на
“БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес гр. София, ж. к. “Младост I А” бл. 502 до вход В;
• С решение № 537/16.07.2004 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Троян, ул. “Васил Левски” №36;
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• С решение № 538/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ФОРТРЕС” ЕООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Смолян, бул.
“България” № 3, хотел “Смолян”;
• С решение № 540/16.07.2004 год. дава разрешение на
“КЕПРИКОРН 555” ЕООД, с. Аксаково, обл. Варна, за намаление
на 4 (четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна,
к. к. “Златни пясъци”, хотел “Хавана”;
• С решение № 541/16.07.2004 год. дава разрешение на
“МБА ОДИЧ ИНТЕРНЕШАНАЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна
на 5 (пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София,
кв. “Надежда”, бул. “Ломско шосе” № 144;
• С решение № 542/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. “11-ти
август” № 3а;
• С решение № 543/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ФОРТУНА” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат и увеличаване с 4 (четири) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ул. “Георги Кирков”
№22;
• С решение № 544/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ВАПС - 1” ООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. София, пешеходен
подлез “Галерия” – кръстовище: бул. “България”, бул. “Черни
връх” и ул. “Фритьоф Нансен”;
• С решение № 545/16.07.2004 год. дава разрешение на
“РЕКС ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Кюстендил” № 66 –
“МЕГА КЛУБ”;
• С решение № 546/16.07.2004 год. дава разрешение на
“РЕКС ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати и намаляване с 5 (пет) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес гр. София, ул. “Вашингтон” № 13 – “МЕГА КЛУБ”;
• С решение № 547/16.07.2004 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за увеличаване с 4 (четири)
броя и подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с
адрес гр. София, бул. “Мария Луиза” № 35;
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• С решение № 548/16.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЕЛЕН – 53 – ВЛАДИМИР ЕФТИМОВ”, гр. София, за подмяна
на 6 (шест) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Раднево,
ул. “Георги Димитров” № 7, бл. 90, вх. Б;
• С решение № 549/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ДЖОГ” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Мадрид” № 10;
• С решение № 551/16.07.2004 год. дава разрешение на
“БИНГБУЛ - 2000” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ж. к. Люлин,
бул. “Захари Стоянов” № 2;
• С решение № 552/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ПОНТЕКО - МЕГА” ООД, гр. Бургас, за увеличение с 16
(шестнадесет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес к. к.
“Слънчев бряг”, Боулинг зала;
• С решение № 553/16.07.2004 год. дава разрешение на
“КАРТ – Д. Д.” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Раднево, ул. “Георги
Димитров” № 15;
• С решение № 554/16.07.2004 год. дава разрешение на
“КАРТ – Д. Д.” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Гълъбово, кв.
“Съединение” бл. № 4;
• С решение № 556/16.07.2004 год. дава разрешение на “ЕЛ.
ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати и увеличаване с 19 (деветнадесет) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул. “Людвиг Заменхов”
№ 4;
• С решение № 557/16.07.2004 год. дава разрешение на
“ИМПЕРИАЛ - 93” ООД, гр. Шумен, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Шумен, бул.
“Славянски” № 30;
• С решение № 558/16.07.2004 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2
(два) броя и намаляване с 4 (четири) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес к. к. “Пампорово”, общ. Чепеларе, хотел
”Мургавец”;
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• С решение № 559/16.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“НЕВЕНА ДИМИТРОВА”, с. Марково, обл. Пловдив, за подмяна
на 4 (четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр.
Карлово, ул. “Търговска” № 1;
• С решение № 560/16.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТТЕ ЗОДИИ – ЙОРДАН ДИМИТРОВ”, гр. Несебър, за
намаляване с 14 (четиринадесет) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес гр. Бургас, ул. “Богориди” № 8;
• С решение № 578/30.07.2004 год. дава разрешение на
“ФИЛИ” ООД, гр. Плевен, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Плевен, ул. “Васил Левски”
№192;
• С решение № 579/30.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за увеличаване на броя на
игралните съоръжения с1 (една) електронна рулетка с 8 (осем) броя
игрални места и 2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес
гр. Варна, ул. “Белински” № 21;
• С решение № 580/30.07.2004 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Шумен, ул.
“Алеко Константинов” № 11;
• С решение № 581/30.07.2004 год. дава разрешение на
“ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Добрич, пл. “Свобода”
№ 8;
• С решение № 582/30.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Карлово, пл. “20-ти
юли”, хотел “Розова долина”;
• С решение № 583/30.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Самоков, ул.
“Житна Чаршия” № 3;
• С решение № 584/30.07.2004 год. дава разрешение на
“ВАПС - 1” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Стара Загора, ул. “Пазарска” №
13, квартал 62А;
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• С решение № 585/30.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ФОТОН – ЕКСПРЕС – ИВАН ТЕНЧЕВ”, гр. Мъглиж, за подмяна
на 3 (три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Сопот, ул.
“Добрила” № 10;
• С решение № 586/30.07.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ФОТОН – ЕКСПРЕС – ИВАН ТЕНЧЕВ”, гр. Мъглиж, за подмяна
на 2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Стара
Загора, ул. “Пазарска” № 62;
• С решение № 587/30.07.2004 год. дава разрешение на
“НАВИ” ЕООД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой и подмяна
на 5 (пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес с.
Рибарица, общ. Тетевен, хотел “ЕВЪРГРИЙН ПАЛАС”;
• С решение № 588/30.07.2004 год. дава разрешение на “ЕЛ.
ДЖИ. ЕС.” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Солунска” № 20;
• С решение № 592/30.07.2004 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в Решение № 496/01.07.2003г. на ДКХ за
издаване на резрешение за подмяна на 10 (десет) броя и увеличение с
10 (десет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Стара
Загора, бул. “Руски”, № 20А на “НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр.
София, както следва: в графата “Производител” на позиция № 25 е
записано “Евро Геймс Технолоджи” ООД, правилно е “Казино
технологии” АД; в графите “Тип, версия” и “Производствен номер”
на позиции с №№ 28 и 29 е записано NMG 2, правилно е NMG 1;
• С решение № 593/30.07.2004 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в Решение № 478/01.07.2003г. на ДКХ за
издаване на резрешение за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. Видин, ул. “Еделвайс”, № 3 на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, както следва: в графите
“Наименование, вид” и “Тип, версия” на позиции с №№ 16, 17, 18 и 19
е записано Bally и Bally 5000, правилно е Magic Coin и VN-91-MF-D;
• С решение № 594/30.07.2004 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в Решение № 459/01.07.2003г. на ДКХ за
издаване на резрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Ямбол, к-с. “Мраморно море” на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, както следва: в графата “Тип,
версия” на позиция с № 18 е записано Casino Multy IV, правилно е
Multy Game IV;
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• С решение № 604/16.08.2004 год. дава разрешение на
“АНЕЛ 98” ЕООД, гр. София, за подмяна на 20 (двадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Витоша”
№ 31 - 33;
• С решение № 605/16.08.2004 год. дава разрешение на
“АНЕЛ 98” ЕООД, гр. София, за подмяна на 20 (двадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Мария
Луиза” № 102;
• С решение № 606/16.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Видин, ул. “Еделвайс” № 3;
• С решение № 607/16.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ж. к. “Люлин”, пред
бл.325;
• С решение № 608/16.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ж. к. “Младост”, бл. 504,
магазин № 4;
• С решение № 609/16.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Цар Самуил” № 86;
• С решение № 610/16.08.2004 год. дава разрешение на
“ЮНИОН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Русе, ул. “Александровска”,
№43;
• С решение № 611/16.08.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“СИ ЕЛ ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Поморие, ул.
“Скобелев” № 2;
• С решение № 612/16.08.2004 год. 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. “Царибродска” № 73;
• С решение № 613/16.08.2004 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 5
(пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул.
“Витоша” № 41;
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• С решение № 614/16.08.2004 год. дава разрешение на
“БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Благоевград,
ул. “Д. Талев” № 1;
• С решение № 615/16.08.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ТОНЕЛИ – ТОДОР СТЕФАНОВ”, гр. Варна, за подмяна на 9
(девет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул.
“Дебър” № 14;
• С решение № 616/16.08.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“ТОМИ – Н – ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, к-с.
“Славейков” пред бл. 64;
• С решение № 617/16.08.2004 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Плевен, ул.
“Освобождение” № 2;
• С решение № 618/16.08.2004 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул.
“Верила” № 1, ъгъла с бул. “Витоша” № 84;
• С решение № 619/16.08.2004 год. дава разрешение на
“ГЕЙМ - 4” АД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Златовръх” № 37;
• С решение № 620/16.08.2004 год. дава разрешение на
“КИК” ООД, гр. Монтана, за намаление с 1 (един) брой игрална
рулетка с 5 (пет) броя игрални места в игрална зала с адрес гр. Котел,
ъгъла на ул. “Диавена”, ул. “Йордан Йовков” и ул. “Св. Св.
Кирил и Методий”;
• С решение № 621/16.08.2004 год. дава разрешение на
“ФИЛИ” ООД, гр. Плевен, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Враца, бул. “Н. Войводов” № 7;
• С решение № 633/31.08.2004 год. дава разрешение на ЕТ
“МАДЛЕНА ДОКУЗАНОВА - 777”, гр. Варна, за увеличение с 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Варна,
ъгъла на ул. “Дебър” № 2 и ул. “Охрид” № 2 и № 4;
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• С решение № 634/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Карлово, ул.
“Александър Стамболийски” № 51;
• С решение № 635/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул. “Драган Цанков” №8;
• С решение № 636/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Бургас, ул. “Цар Симеон
Велики” № 83;
• С решение № 637/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ул. “Милин камък” № 1;
• С решение № 638/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Стара Загора, бул.
“Руски” № 16;
• С решение № 639/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Ямбол, ул. “Д-р Брънеков” №14;
• С решение № 640/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Харманли, ул. “Янко
Сакъзов” № 2;
• С решение № 641/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Стара Загора, ул. “Господин
Михайловски” № 30;
• С решение № 642/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Русе, ул. “Раковски” № 13;
• С решение № 643/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Елхово, ул. “Търговска”
№ 14;
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• С решение № 644/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за намаление с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Стара Загора, ул.
“Цар Симеон Велики” № 117, ет. 2;
• С решение № 645/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Плевен, ул. “Сан Стефано” № 2;
• С решение № 646/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Айтос, ул. “Станционна” № 35;
• С решение № 647/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Плевен, ул. “Цанко
Церковски” № 12;
• С решение № 648/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Добрич, ул. “Независимост”,
кино “Родина”;
• С решение № 649/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Плевен, ул. “Асен Халачев”, №
21;
• С решение № 650/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Русе, ул. “Илинден”, № 11;
• С решение № 651/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Балчик, ул.
“Приморска”, базар “Хелиус” – блок Г;
• С решение № 652/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Каварна, ул.
“Добруджа”, № 3;
• С решение № 653/31.08.2004 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Разград, ул. “Искър”, № 16;
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• С решение № 654/31.08.2004 год. дава разрешение на
“ГЕЙМ - 4” АД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) и увеличение с
2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. София,
ж. к. “Дружба 1”, Кооперативен пазар;
VII. ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ
• С решение № 562/16.07.2004 год. дава разрешение на
“АЛФА СЪПЛАЙСТ” ООД, гр. София, за вписване на промени по
съдебната регистрация в разрешение № 416/27.12.2002г. – промяна
фирмата на дружеството от “АЛФА СЪПЛАЙСТ” ООД на “АЛФА
СЪПЛАЙСТ” ЕООД;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ДЕЙСТВИЕТО НА ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ
ЮЛИ И АВГУСТ 2004 г.

I. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”,
• С решение № 566/16.07.2004 год. се прекратява действието
на разрешение № 101/13.03.2001г. за организиране на числова
лотарийна игра “БИНГО” в обект с адрес гр. Добрич,
ул.”Независимост” № 12, издадено на “СИД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”
ООД, гр. Добрич, преди изтичане на срока му;
II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 564/16.07.2004 год. се прекратява действието
на разрешение № 522/02.12.2003г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул.”Русе” № 3, на
“НОВОТРОНИК” ЕООД, гр. София, преди изтичане на срока му;
• С решение № 565/16.07.2004 год. се прекратява действието
на разрешение № 525/02.12.2003г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Велико Търново,
ул.”Христо Ботев” № 8, на “НОВОТРОНИК” ЕООД, гр. София,
преди изтичане на срока му;
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• С решение № 567/16.07.2004 год. се прекратява действието
на разрешение № 167/03.04.2001г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Добрич, ул.”Димитър
Списаревски” № 13А, на “ЕВРО 99” ООД, гр. Добрич, преди
изтичане на срока му;
• С решение № 657/31.08.2004 год. се прекратява действието
на разрешение № 156/06.04.2004г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ж. к. ”Славейков”
срещу бл. № 71, на ЕТ “СИ – ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр.
Бургас, преди изтичане на срока му;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ОТНЕМАНЕ НА
ДЕЙСТВИЕТО НА ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ
ЮЛИ И АВГУСТ 2004 г.

I. ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С решение № 525/16.07.2004 год., на основание чл. 84, ал.

1, т. 1 и ал. 3 от Закона за хазарта, Държавната комисия по хазарта
окончателно отнема Разрешение № 479/13.11.2003г. за организиране
и провеждане на хазартни игри със залагания върху резултати от
конни надбягвания на “ЖОКЕЙ КЛУБ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.
Шумен;

II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 628/31.08.2004 год., на основание чл. 84, ал. 3

във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта, Държавната
комисия по хазарта окончателно отнема Разрешение
№
345/07.08.2003г. за организиране на хазартни игри с игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. Свищов, ул. ”Тома Панталеев” № 2, на
“ТОТАЛ ГРУП” ЕООД, гр. Свищов; На основание на чл. 17, ал. 1
от ЗАП, да бъде уведомена Териториална данъчна дирекция по места;
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СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ 2004 ГОД.

I. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 595/16.08.2004 год. отказва да даде
разрешение на “ТРАНСЛОТО” АД, гр. София, за организиране лото
играта “АСТРО +”:
1. Във връзка с визирани текстове в § 1 от ПЗР на
Правилата за организиране и провеждане на играта (чл. 10, ал. 3, чл.
11, т. 1, т. 2 и т. 3, чл. 12, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 15, чл. 17, ал. 1 и ал. 2,
чл. 46, ал. 3 и чл. 47, ал. 1), ДКХ няма правомощие да утвърди
правила под отлагателно условие, в това число препращащи към
евентуални бъдещи промени в Закона за хазарта.
2. Представените правила за организиране и провеждане
на играта и образците на удостоверителните знаци за участие в игрите
не отговарят на разпоредбите на чл. 39, ал. 3 във връзка с чл. 37, ал. 4
от Закона за хазарта. Фишът, за който са посочени изискванията за
отпечатване по реда на посочените по-горе законови текстове не е
единственият удостоверителен документ за участие в играта. В чл. 14
от правила за организиране и провеждане на играта “АСТРО +” се
регламентира издаването на два удостоверителни документа за
направен и приет залог в играта: фиш и разписка. Разписката, която се
явява втори удостоверителен документ, се отпечатва от компютърната
система на “Транслото” АД, поради което не са спазени посочените
по-горе разпоредби от ЗХ.
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4. Разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от представените от
“Транслото” АД правила не съдържа визираното в чл. 2, ал. 2 от ЗХ
второ комулативно изискване – дееспособен, по отношение на
участниците в хазартните игри. Не е гарантирана от “Транслото” АД
възможността да се приемат залози само от пълнолетни и
дееспособни лица.
5. Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от Правилата,
при несъответсвие между реквизитите на издадената от компютърната
система на “Транслото” АД разписка със записаното в компютърната
система и контролната разпечатка на организатора не се изплащат
печалби. Разпоредбата на чл. 44 е в противоречие с чл. 40, ал. 1 от
същите правила, където “Транслото” АД се задължава да заплати на
спечелилия участник печалба. Не са гарантирани правата на
участника за получаване на печалбата при несъответсвие между
реквизитите на издадената разписка от компютърната система на
“Транслото” АД (чл. 14, ал. 2) и записаното в компютърната система,
въпреки че участникът представя два валидни удостоверителни
документа – фиш и разписка. Като се има предвид, че съхраняването
на информация, достъпът до нея, както и нейното използване се
осъществява единствено от организатора на играта, разпоредбата на
чл. 44, ал. 2 от Правилата противоречи на чл. 40, ал. 2 от ЗХ.
• С решение № 595/16.08.2004 год. отказва да даде
разрешение на “ТРАНСЛОТО” АД, гр. София, за организиране лото
играта “ПИК 5”:
1. Във връзка с визирани текстове в § 1 от ПЗР на
Правилата за организиране и провеждане на играта (чл. 10, ал. 3, чл.
11, т. 1, т. 2 и т. 3, чл. 12, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 15, чл. 17, ал. 2, ал. 3 и
ал. 5, чл. 19, ал. 3, чл. 43, ал. 3 и чл. 44, ал. 1), ДКХ няма правомощие
да утвърди правила, препращащи към евентуални бъдещи промени в
Закона за хазарта.
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2. Представените правила за организиране и провеждане на
играта и образците на удостоверителните знаци за участие в игрите не
отговарят на разпоредбите на чл. 39, ал. 3 във връзка с чл. 37, ал. 4 от
Закона за хазарта. Фишът, за който са посочени изискванията за
отпечатване по реда на посочените по-горе законови текстове не е
единственият удостоверителен документ за участие в играта. В чл. 14
от правила за организиране и провеждане на играта “ПИК 5” се
регламентира издаването на два удостоверителни документа за
направен и приет залог в играта: фиш и разписка. Разписката, която се
явява втори удостоверителен документ, се отпечатва от компютърната
система на “Транслото” АД, поради което не са спазени посочените
по-горе разпоредби от ЗХ.
3. Разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от представените от
“Транслото” АД правила не съдържа визираното в чл. 2, ал. 2 от ЗХ
второ комулативно изискване – дееспособен, по отношение на
участниците в хазартните игри. Не е гарантирана от “Транслото” АД
възможността да се приемат залози само от пълнолетни и
дееспособни лица.
4. Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от Правилата, при
несъответсвие между реквизитите на издадената от компютърната
система на “Транслото” АД разписка със записаното в компютърната
система и контролната разпечатка на организатора не се изплащат
печалби. Разпоредбата на чл. 44 е в противоречие с чл. 37, ал. 1 от
същите правила, където “Транслото” АД се задължава да заплати на
спечелилия участник печалба. Не са гарантирани правата на
участника за получаване на печалбата при несъответсвие между
реквизитите на издадената разписка от компютърната система на
“Транслото” АД (чл. 14, ал. 2) и записаното в компютърната система,
въпреки че участникът представя два валидни удостоверителни
документа – фиш и разписка. Като се има предвид, че съхраняването
на информация, достъпът до нея, както и нейното използване се
осъществява единствено от организатора на играта, разпоредбата на
чл. 41, ал. 2 от Правилата противоречи на чл. 40, ал. 2 от ЗХ.
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II. ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С решение № 534/16.07.2004 год. отказва да даде
разрешение на “ЖОКЕЙ КЛУБ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Шумен, за
промяна в броя и адресите на букмейкърските пунктове, в които ще се
приемат залози по издадено Разрешение № 479/13.11.2003г. за
организиране на хазартни игри със залагания върху резултати от
спортни състезания – залагания върху резултати от конни състезания
– подадените документи не отговарят на изискванията на Закона за
хазарта и Наредбата за необходимите документи за издаване на
разрешения по Закона за хазарта;
III. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 561/16.07.2004 год. отказва да даде
разрешение на ЕТ “МАДЛЕНА ДОКУЗАНОВА - 777”, гр. Варна, за
подмяна на 10 (десет) броя игрални автомати по разрешение
№097/20.02.2004г. за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ъгъла на ул. “Дебър” № 2
и ул. “Охрид” №2 и 4:
1. От представените документи не се изяснява
произхода на игрален автомат MEGASTAR тип V 1.1 по фактура №
2/02.10.2000г. издадена от ЕТ “Бакшишев СД” на “Рент Геймс”
ЕООД.
2. Представени са два договора за наем на игрални
автомати между “Рент Геймс” ЕООД и ЕТ “МАДЛЕНА
ДОКУЗАНОВА – 777” с различни данни в тях:
а/ от 31.03.2004г. за отдаване под наем на
електронна рулетка INTERBLOOCK, тип MEGASTAR 8;
б/ от 03.06.2004г. за отдаване под наем на
електронна рулетка тип MEGASTAR;
3. В договора за преработка на игрални съоръжения
между “Евро Геймс Технолоджи” ООД и “Рент Геймс” ЕООД от
15.06.2004г. е посочен за преработка игрален автомат MEGASTAR
тип V 1.1 в електронна рулетка тип MEGASTAR;
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4. Удостоверение № 508 за одобрен тип игрално
съоръжение на ДАМТН е от 10.06.2004г., т. е. след договора за наем
на игрални съоръжения между ”Рент Геймс” ЕООД и ЕТ “МАДЛЕНА
ДОКУЗАНОВА – 777”;
5. В документите подадени с писмо вх. №
2022/22.06.2004г. не е представен актуален списък на игралните
съоръжения след извършване на подмяната с правилно изписан вид и
тип на електронната рулетка, съгласно договор за наем на игрални
съоръжения от 03.06.2004г. между “Рент Геймс” ЕООД и ЕТ
“МАДЛЕНА ДОКУЗАНОВА – 777”;
6. В документите подадени с писмо вх. №
2022/22.06.2004г. в представения списък на игралните съоръжения, с
които ще бъдат подменени не е изписана електронната рулетка по
договор за наем на игрални съоръжения от 03.06.2004г. между “Рент
Геймс” ЕООД и ЕТ “МАДЛЕНА ДОКУЗАНОВА – 777”;
IV. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ

• С решение № 511/01.07.2004 год. отказва да утвърди на
“АРЖИ” 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. “Граф
Игнатиев” № 17 –представените правила и условия за спечелване на
парични и предметни награди са непълни и неясни:
1. Не е посочено колко талона за участие ще бъдат
отпечатани;
2. Не е посочено в кой ден от седмицата ще се
извършват тегленията на печелившите талони;
3. Ако има повече от една печеливша комбинация,
разпределя ли се наградата между спечелилите и как става това;
4. Когато има различни комбинации от числа между
два талона с еднакви номера, как ще се урежда спорът между
страните;
5. Посочените правила и условия зя пяричните и
предметните награди имат признаци натото и лото игри;
6. Талон спечелил парична награда, може ли да
участва в тегленето на предметната награда лек автомобил;
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7. Ако при изтеглянето на печелившия талон за
предметната награда не присъства участника който го притежава, ще
се тегли ли нов талон или не;
• С решение № 626/16.08.2004 год. отказва да утвърди на ЕТ
“ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА”, 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. Стара Загора, ул. “Стефан Стамболов” № 42 – подадените
документи не отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 2 от Закона за
хазарта;
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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 МЕСЕЦИТЕ
ЮЛИ И АВГУСТ 2004 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:

I.

ТОТО И ЛОТО ИГРИ

• С решение № 469/01.07.2004 год. утвърждава на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София,
представените правила за организиране и провеждане на тото играта
“ТОТО 2 – 6/49” - ще бъдат проведени 5 (пет) специални целеви
тиража: № 54/11.07.2004г., № 56/18.07.2004г., № 58/25.07.2004г., №
60/01.08.2004г. и № 62/08.08.2004г; залога за една комбинация ще
бъде 0,60лв.;
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II. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 589/30.07.2004 год. утвърждава на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, представените правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино (с
включени правила за провеждане на хазартна игра “DRAW AND
RIDE”) в игрално казино “Тримонциум” с адрес: гр. Пловдив, ул.
“Капитан Райчо” № 2, хотел “Тримонциум”;
• С решение № 590/30.07.2004 год. утвърждава на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, представените правила за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино (с
включени правила за провеждане на хазартна игра “ПОКЕР С ТРИ
КАРТИ”) в игрално казино “Тримонциум” с адрес: гр. Пловдив, ул.
“Капитан Райчо” № 2, хотел “Тримонциум”;
• С решение № 591/30.07.2004 год. утвърждава на “АКТИВ
БГ” ООД, гр. София, представените правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино (с включени правила
за провеждане на хазартна игра “DRAW AND RIDE”) в игрално
казино “Принцес” с адрес: гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”
№131;
• С решение № 622/16.08.2004 год. утвърждава на “ЛАРИС ВЕГА” ООД, гр. София, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в
игрално казино” за игрално казино с адрес: гр. Варна, бул.
“Сливница” № 33, Интерхотел “Черно море”;
III. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
• С решение № 507/01.07.2004 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Враца, ул. “Драган Цанков” №
8; утвърждава система за формиране на премия “Джакпот” тип EGT
Progrssive Jackpot VGJP1, производител “Евро Геймс Технолоджи”
ЕООД; утвърждава задължителни образци за счетоводна отчетност за
хазартни игри с игрални автомати – месечен за премия “джакпот”;
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• С решение № 508/01.07.2004 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Русе, ул. “Раковски” № 13;
утвърждава система за формиране на премия “Джакпот” тип EGT
Progrssive Jackpot VGJP1, производител “Евро Геймс Технолоджи”
ЕООД; утвърждава задължителни образци за счетоводна отчетност за
хазартни игри с игрални автомати – месечен за премия “джакпот”;
• С решение № 509/01.07.2004 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, представените игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Плевен, ул. “Сан Стефано” № 2;
утвърждава система за формиране на премия “Джакпот” тип EGT
Progrssive Jackpot VGJP1, производител “Евро Геймс Технолоджи”
ЕООД; утвърждава задължителни образци за счетоводна отчетност за
хазартни игри с игрални автомати – месечен за премия “джакпот”;
• С решение № 623/16.08.2004 год. утвърждава на “АНЕЛ
98” ЕООД, гр. София, представените задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати със система за формиране на премия “ДЖАКПОТ” тип
BGJP 20-11, версия 1.01 при взаимно свързани игрални автомати за
игрална зала с адрес гр. София, бул. “Витоша” № 31 - 33;
утвърждава отчет за премия “джакпот” от игрални автомати;
• С решение № 624/16.08.2004 год. утвърждава на “АНЕЛ
98” ЕООД, гр. София, представените задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати със система за формиране на премия “ДЖАКПОТ” тип
BGJP 20-11, версия 1.01 при взаимно свързани игрални автомати за
игрална зала с адрес гр. София, бул. “Мария Луиза” № 102;
утвърждава отчет за премия “джакпот” от игрални автомати;
• С решение № 625/16.08.2004 год. утвърждава на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, представените
задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати със система за
формиране на премия “ДЖАКПОТ” при взаимно свързани игрални
автомати с добавена възможност за спечелване на лек автомобил за
игрална зала с адрес гр. София, бул. “Мария Луиза” № 35;
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• С решение № 655/31.08.2004 год. утвърждава на
“КАЛИМАН” 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. Разград, ул.
“Искър” № 16; в игралната зала ще бъде инсталирана система за
формиране на премия “ДЖАКПОТ” при взаимно свързани игрални
автомати тип MAGIC JACKPOT, производител “МЕДЖИК КОИН”
ООД;
• С решение № 656/31.08.2004 год. утвърждава на “КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, представените задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати със система за формиране на премия “ДЖАКПОТ” KING
GAMES, тип Multi Net, при взаимно свързани игрални автомати, в
игрална зала с адрес гр. Димитровград, ул. “Цар Борис III” № 8;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПРОТОКОЛНИ
РЕШЕНИЯ

• С Протокол № 8 от 06.04.2004г. Държавната комиси по
хазарта реши:
При подадено искане по реда на чл.27, ал.3 от Закона за
хазарта следва да се разсрочват само дължимите държавни такси за
издаване на разрешения, събирани от ДКХ по чл.2, ал.1 и ал.2 от
Тарифата за таксите които се събират по Закона за хазарта, в размер
над 10 000 /десет хиляди/ лева.
Държавната комисия по хазарта разрешава разсрочване на
плащането на две равни вноски:
- първата вноска се заплаща при получаване на разрешението;
- втората се внася шест месеца след датата на взимането на
решение от ДКХ за издаване на разрешението;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта
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СПИСЪК – ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО
МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР /ДАМТН/ И
УТВЪРДЕНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
/ДКХ/ ТИПОВЕ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И ДРУГИ
ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ
МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ 2004 г.

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

Удостове
рение №

0 30.

ИМ 030

31.

ИМ 031

Вид на хазартната игра
“АМЕРИКАНСКА РУЛЕТКА”
версия SINGLE ZERO
“БЛЕК ДЖАК”

Производител
“Джи Пи Ел” ЕООД
№ 318/14.09.01г.
“Джи Пи Ел “ ЕООД
№ 318/14.09.01г.

Заявител
“Джи Пи Ел” ЕООД
“Джи Пи Ел” ЕООД

II. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ Удосто Наименование
по верение
ред
№
486.

ИА 486 ATRONIC

487.

ИА 487 VENUS
ROULETTE
ИА 488 DRAW POKER

488.
489.
490.
491.
492.

ИА 489 ATRONIC
CASHLINE
ИА 490 ATRONIC
CASHLINE
ИА 491 ATRONIC
CASHLINE
ИА 492 ATRONIC
CASHLINE

Тип/версия

BREAK THE
SPELL
TAITO
Вер. V 1.0
IGT Poker
Well Wisher

Вид

Производител/ Рециклирал/
вносител
Номер на
Номер на
разрешение
разрешение

видеослот Atronic
International GmbH
8-местна Taito corporation, B.S. Electronics
рулетка Япония
видеопокер IGT
B.S. Electornics

видеослот Atronic
International GmbH
Running Numbers видеослот Atronic
International GmbH
Spell Master
видеослот Atronic
International GmbH
Mushroom Magic видеослот Atronic
International GmbH

Заявител

“Джи Пи Ел” ЕООД
№ 318/14.09.2001г.
“Актив БГ” АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Актив БГ” АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Желев и синове”
ЕООД, чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Желев и синове”
ЕООД, чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Желев и синове”
ЕООД, чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Желев и синове”
ЕООД, чл. 18, ал. 2 ЗХ
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493.

495.

ИА 493 ATRONIC
CASHLINE
ИА 494 ATRONIC
CASHLINE
ИА 495 KAN BELLS

496.

ИА 496

497.

ИА 497

498.

ИА 498

499.

ИА 499

500.

ИА 500

501.

ИА 501

502.

ИА 502

503.

ИА 503

504.

ИА 504

505.

ИА 505

506.

ИА 506

507.

ИА 507 FIVE TIMES
PAY

IGT SLOT

508.

ИА 508 INTERBLOCK

MEGASTAR

509.

ИА 509 MAGIC COIN

510.

ИА 510 C 3000 TOP
VISION

VN-91-MF-D,
вер. MC INCA
GOLD
Flying Dragon

494.

Golden Glen

видеослот Atronic
International GmbH
Dancing Spirit
видеослот Atronic
International GmbH
KAN-VGM ,
видеослот “КАН БЕЛС”
вер. KAN-TRO
ЕООД
№ 462/29.12.2002г.
JOPPY
Secret of Pyramid видеослот “Джи Пи Ел”
ЕООД
№ 318/14.09.2001г.
JOPPY
Multi Block,
видеослот “Джи Пи Ел”
вер. 11.01
(PC)
ЕООД
№ 318/14.09.2001г.
ЕЛЕКТРОННА CARAT,
5-местна “Танго Комерс”
РУЛЕТКА
вер. XR5-BG
електронна ООД
рулетка № 434/29.12.2002г.
(PC)
C 3000 TOP
Pharao
видеорийл Amatic Industries
VISION
(PC)
GmbH, вносител
“Бонако” ООД
№ 356/03.10.2001г.
C 3000 TOP
Ring of Fire
видеорийл Amatic Industries
VISION
(PC)
GmbH, вносител
“Бонако” ООД
№ 356/03.10.2001г.
VIDEOMAT-II/ MULTI GAME
видео
Amatic Industries
CASINO
9000
мултигейм GmbH, вносител
“Бонако” ООД
№ 356/03.10.2001г.
DOUBLE
IGT SLOT,
eлектро- IGT
RED,WHITE & вер. SP574
механичен
BLUE
слот
DOUBLE
IGT SLOT,
eлектро- IGT
RED,WHITE & вер. SS4707
механичен
BLUE
слот
INCA GOLD
EGT-VS
видеослот “Евро Геймс
(PC)
технолоджи”
ООД
№ 082/08.04.2003г.
CASINO NIGHT IGT SLOT
eлектро- IGT
механичен
слот
KAN BELLS
KAN-VGM,
мултигейм “Кан Белс” ЕООД,
вер. Kan Multi
№ 462/29.12.02
Game
eлектромеханичен
слот
5 -10 местна
електронна
рулетка
(PC)
видеорийл
(PC)

IGT
Interblock/
Elektroncek d.o.o.
Словения

“Маджик Коин”
ЕООД
№ 317/14.09.2001г.
видеорийл Amatic Industries
(PC)
GmbH, вносител
“Бонако” ООД
№ 356/03.10.2001г.

“Желев и синове”
ЕООД, чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Желев и синове”
ЕООД, чл. 18, ал. 2 ЗХ
“КАН БЕЛС” ЕООД
“Джи Пи Ел” ЕООД
“Джи Пи Ел” ЕООД
“Танго Комерс” ООД

“Бонако” ООД
№ 356/03.10.2001г.
“Бонако” ООД
№ 356/03.10.2001г.
“Бонако” ООД
№ 356/03.10.2001г.
“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Евро Геймс
технолоджи” ООД
“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Кан Белс” ЕООД

“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Евро Геймс
технолоджи” ООД
№ 082/08.04.2003г.
“Маджик Коин”
ЕООД
“Бонако” ООД
№ 356/03.10.2001г.
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511.
512.

513.
514.
515.
516.
517.

518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.

525.
526.
527.
528.
529.

ИА 511 JOPPY

Game Master Plus
видео
“Джи Пи Ел”
III
мултигейм ЕООД
№ 318/14.09.2001г.
ИА 512 QUEEN OF
FV 623
видеослот Austrian gaming
HEARTS
(SIMM) Industries,
вносител “Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
ИА 513 C 3000 TOP
Lucky Belle
видеослот AMATIC
VISION
(PC)
Industries GmbH
ИА 514 HURRICANE
IGT Slot
eлектро- IGT
механичен
слот
ИА 515 CORAL REEF
IGT Slot
eлектро- IGT
механичен
слот
ИА 516 БАРГЕЙМ
BG 24-03,
видеорийл “Казино
вер. V 1.10 Secret
Технологии” АД
Island
№ 323/18.09.2001г.
ИА 517 LUCKY LADY’S FV 623
видеослот Austrian gaming
CHARM
(SIMM) Industries,
вносител “Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
ИА 518 ROYAL FLUSH IGT Slot
eлектро- IGT
механичен
слот
ИА 519 BLACK TIE
IGT Slot
eлектро- IGT
механичен
слот
ИА 520 MOOLAH
IGT Slot
eлектро- IGT
механичен
слот
ИА 521 BLACK
IGT Slot
eлектро- IGT
CHERRY
механичен
слот
ИА 522 4th OF JULY
IGT Slot
eлектро- IGT
механичен
слот
ИА 523 RIVER
IGT Slot
eлектро- IGT
GAMBLER
механичен
слот
ИА 524 BUNGEE
FV 623
видеослот Austrian gaming
MONKEY
(SIMM) Industries,
вносител “Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.03г.
ИА 525 BFG
Inca Gold
видеослот “Балканфон”
(PC)
ЕООД
№ 072/26.04.02
ИА 526 BLACK JACK IGT Slot
eлектро- IGT
механичен
слот
ИА 527 TRIPLE
IGT Slot
eлектро- IGT
JACKPOT
механичен
слот
ИА 528 HAY WIRE
IGT Slot
eлектро- IGT
механичен
слот
ИА 529 BLITZ
Inca Gold
видеослот “Блиц-Сервиз”
(PC)
ООД
№ 211/07.08.2002г.
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“Джи Пи Ел” ЕООД
“Плежър кампъни” АД

“БОНАКО” ООД
№ 356/ 03.10.01
“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Казино Технологии”
АД
“Плежър кампъни” АД

“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Гранд хотел Варна”
АД чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Плежър кампъни” АД,

“Балканфон” ЕООД
“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Гранд хотел Варна”
АД
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Блиц-Сервиз” ООД
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530.

ИА 530 BLITZ

Crazy Bugs

531.

ИА 531 JOPPY

Inca Gold

532.

ИА 532 ROCK THE
CROC

FV 623

533.

ИА 533 VENETIAN
CARNIVAL

FV 623

534.

ИА 534 CHILLI CON
CASH

FV 623

535.

ИА 535 BLITZ

Oil Company

536.

ИА 536 ANCIENT
ATLANTIS

FV 623

537.

ИА 537 MARCO POLO

FV 623

538.

ИА 538 БАРГЕЙМ

539.

ИА 539 MONEY
MONEY

BG 25-03,
вер. V 1.10 Love
Story
FV 623

540.

ИА 540 ATRONIC

THE SIGN
ZODIAC

541.

ИА 541 MOORHUHN

FV 623

542.

ИА 542 DOLPHIN’S
PEARL

FV 623

видеорийл “Блиц-сервиз”
(PC)
ЕООД
№ 211/07.08.02
видеорийл “Джи Пи Ел”
(PC)
ЕООД
№318/14.09.2001г.
видеорийл Austrian gaming
(SIMM) Industries,
вносител “Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
видеорийл Austrian gaming
(SIMM) Industries,
вносител “Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
видеорийл Austrian gaming
(SIMM) Industries,
вносител “Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
видеослот “Блиц-сервиз”
(PC)
ЕООД
№ 211/07.08.2002г.
видеорийл Austrian gaming
(SIMM) Industries,
вносител “Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
видеорийл Austrian gaming
(SIMM) Industries,
вносител “Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
видеорийл “Казино
Технологии” АД
№323/18.09.2001г.
видеорийл Austrian gaming
(SIMM) Industries,
вносител
“Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
видеослот Atronic
(PC)
International
GmbH, вносител
“Балканфон”
ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
видеорийл Austrian gaming
(SIMM) Industries,
вносител
“Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
видеорийл Austrian gaming
(SIMM) Industries,
вносител
“Плежър
кампъни” АД
№ 108/16.04.2003г.
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“Блиц-сервиз” ЕООД
“Джи Пи Ел” EООД
“Плежър кампъни” АД

“Плежър кампъни” АД

“Плежър кампъни” АД

“Блиц-сервиз” ЕООД
“Плежър кампъни” АД

“Плежър кампъни” АД

“Казино Технологии”
АД
“Плежър кампъни” АД

“Балканфон” ЕООД

“Плежър кампъни” АД

“Плежър кампъни” АД
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543.

544.

545.

546.

547.

548.

549.
550.

ИА 543 WMS

Robin Hood’s
Sherwood
Treasure

видеорийл WMS Gaming Inc.,
(PC)
вносител
“Балканфон”
ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
ИА 544 WMS
Fairy’s Fortune
видеорийл WMS Gaming Inc.,
(PC)
вносител
“Балканфон”
ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
ИА 545 WMS
Milk Money
видеорийл WMS Gaming Inc.,
(PC)
вносител
“Балканфон”
ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
ИА 546 GAME MASTER Multi Game-PC,
видеослот Amatic Industries
вер.
(SIMM) GmbH, вносител
MGBGR_C02.66.
“Бонако” ООД
18
№ 356/03.10.2001г.
ИА 547 WMS
Quackers
видеорийл WMS Gaming Inc.,
(PC)
вносител
“Балканфон”
ЕООД
№ 07 /26.04.2002г.
ИА 548 WMS
Rakin’it In
видеорийл WMS Gaming Inc.,
(PC)
вносител
“Балканфон”
ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
ИА 549 БАРГЕЙМ
BG 26-03,
видеорийл “Казино
вер. V 1.10
Технологии” АД
Gold of Babylon
№ 323/18.09.2001г.
ИА 550 WMS
Rich Little Piggies видеорийл WMS Gaming Inc.,
(PC)
вносител
“Балканфон”
ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
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“Балканфон” ЕООД

“Балканфон” ЕООД

“Балканфон” ЕООД

“Бонако” ООД

“Балканфон” ЕООД

“Балканфон” ЕООД

“Казино Технологии”
АД
“Балканфон” ЕООД

