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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ
ЯНУАРИ 2005 ГОД.

I. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”
• С решение № 53/14.01.2005 год. дава разрешение на
“БИНГО ЕЛИТ” ООД, гр. София, за организиране на числова
лотарийна игра “БИНГО” за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Хасково, ул. “Сан Стефано” № 1-3. В игралната зала ще
бъде разположен 1 (един) брой игрално съоръжение тип “REPROKO”;
• С решение № 54/14.01.2005 год. дава разрешение на
“БИНГО ЕЛИТ” ООД, гр. София, за организиране на числова
лотарийна игра “БИНГО” за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Благоевград, ул. “Крали Марко” № 2. В игралната зала ще
бъде разположен 1 (един) брой игрално съоръжение тип “REPROKO”;
• С решение № 55/14.01.2005 год. дава разрешение на
“БИНГО ЕЛИТ” ООД, гр. София, за организиране на числова
лотарийна игра “БИНГО” за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Русе, ул. “Александровска” № 73. В игралната зала ще бъде
разположен 1 (един) брой игрално съоръжение тип “REPROKO”;
II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 56/14.01.2005 год. дава разрешение на “АСИА 2” ЕООД, гр. Пазарджик, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: к. к. “Пампорово”,
общ. Чепеларе, хотелски комплекс “Пампорово”, с 26 (двадесет и
шест) броя игрални автомати с 31 (тридесет и един) броя игрални места;
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• С решение № 57/14.01.2005 год. дава разрешение на “ЕЛИТ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Благоевград, ул.
“Крали Марко” № 2, с 16 (шестнадесет) броя игрални автомати с 21
(двадесет и един) броя игрални места;
• С решение № 58/27.01.2005 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Елена, ул. “Възрожденска” № 2, с 10 (десет) броя игрални
автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 59/27.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Нова Загора, ул. “Васил Левски” № 29, с
13 (тринадесет) броя игрални автомати с 15 (петнадесет) броя игрални
места;
• С решение № 60/27.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ФОТОН – ЕКСПРЕС – ИВАН ТЕНЧЕВ”, гр. Мъглиж, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Стара Загора, ул. “Пазарска” кв. 62, № 19,
с 20 (двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални
места;
• С решение № 61/27.01.2005 год. дава разрешение на
“МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Варна,
р-н “Владислав Варненчик” до блок 20 в Битов комбинат, с 20
(двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 62/27.01.2005 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР 2001” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Петрич,
ул. “Славянска” № 13, с 18 (осемнадесет) броя игрални автомати с 22
(двадесет и два) броя игрални места;
• С решение № 63/27.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“РУМАР – ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Варна, ж. к. “Младост”, Нов търговски комплекс “I”, до
супермаркет № 59, модул № 33 с 20 (двадесет) броя игрални автомати с
22 (двадесет и два) броя игрални места;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

9

• С решение № 64/27.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЕНИ – ДЕНКА ВЕЛЕВА”, гр. Стара Загора, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Стара Загора, ул. “Стефан Стамболов” № 42 с 20 (двадесет)
броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 65/27.01.2005 год. дава разрешение на
“ЮНИОН” ЕООД, гр. Русе, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Русе, ул.
“Александровска” № 43 с 20 (двадесет) броя игрални автомати с 20
(двадесет) броя игрални места;
III. ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ
• С решение № 66/27.01.2005 год. дава разрешение на
“МЕГАТРОНИК ЮНАЙТЕД ГЕЙМИНГ” ООД, гр. София, за внос и
разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност за срок от 5
(пет) години;
• С решение № 67/27.01.2005 год. дава разрешение на
“ГЕЙМПРОМ” ЕООД, гр. София, за внос и разпространение на
игрални съоръжения за хазартна дейност за срок от 5 (пет) години;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

10

11

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2005 Г.

I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 30/14.01.2005 год. утвърждава на ДП
"ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ", гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ВТОРИ – 2005 г. на
периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП “Държавната
парично-предметна лотария”;
II. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 89/27.01.2005 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 № 90/27.01.2005 год. дава разрешение на “ЕВРОФУТБОЛ”
ООД, гр. София, за промени 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. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 1/14.01.2005 год. дава разрешение на “АНГЛО
БОЛКАН” ООД, гр. София, за подмяна на 23 (двадесет и три) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. София, пл. “Света
Неделя” № 5;
• С решение № 2/14.01.2005 год. дава разрешение на “АНГЛО
БОЛКАН” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрално казино с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 5;
• С решение № 3/14.01.2005 год. дава разрешение на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в
игрално казино “Принцес” с адрес: гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза”
№ 131;
• С решение № 72/27.01.2005 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 № 73/27.01.2005 год. дава разрешение на “АНГЛО
БОЛКАН” ООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрално казино с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 5;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 4/14.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“КОМЕРСИАЛ – ИВАН ЦВЕТКОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 5
(пет) броя и намаление с 4 (четири) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. “Димитър Талев” № 59;
• С решение № 5/14.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЕБИТ – ДЕТЕЛИН СТАМЕНОВ”, гр. Монтана, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Берковица, ул.
“Николаевска” № 15;
• С решение № 6/14.01.2005 год. дава разрешение на
“НОВОТРОНИК” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Петрич, ул. “Опълченска”
№ 5;
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• С решение № 7/14.01.2005 год. дава разрешение на “ММ
ПЛЮС” ООД, гр. Пловдив, за увеличение с 2 (два) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. Джебел, ул. “Опълченска” № 5;
• С решение № 8/14.01.2005 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 3 (три)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. “Ибър”
№ 29;
• С решение № 9/14.01.2005 год. дава разрешение на
“ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Хасково, ул. “Марин Дринов” № 6;
• С решение № 10/14.01.2005 год. дава разрешение на “ГЕЙМ 4” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. София, ул. “Златовръх” № 37;
• С решение № 11/14.01.2005 год. дава разрешение на “ГЕЙМ 4” АД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес гр. Гоце Делчев, ул. “Солун” № 14;
• С решение № 12/14.01.2005 год. дава разрешение на “ГЕЙМ 4” АД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес гр. Костинброд – пазара, 2-ри микрорайон;
• С решение № 13/14.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ФРАМ – МАРИАН РАДЕВ”, гр. Троян, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Троян, ул. “Васил Левски”
№ 20;
• С решение № 14/14.01.2005 год. дава разрешение на “ИРИС 1” ЕООД, гр. Карнобат, за подмяна на 3 (три) броя и намаление с 8
(осем) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Карнобат,
бул. “България” № 1;
• С решение № 15/14.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ВЛАДИНА – ЙОРДАН ДИНЕВ”, гр. София, за намаление с 9 (девет)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул.
“Скобелев” № 44;
• С решение № 16/14.01.2005 год. дава разрешение на “ТИ –ВИ
- 67” ООД, гр. Ботевград, за подмяна на 10 (десет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Ботевград, пл. “Незнаен войн” № 5;
• С решение № 17/14.01.2005 год. дава разрешение на “ДВД”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 8 (осем) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. “Полковник Бонев” № 10;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

14

• С решение № 18/14.01.2005 год. дава разрешение на “ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул. “Васил Левски” № 29;
• С решение № 19/14.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“МИХАИЛ КОРАДОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Асеновград, пл. “Тракия”
№ 12;
• С решение № 20/14.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ “ГИЦ
– ДЕНТ – 36 – ДИМИТЪР ГЕРГИЦОВ”, гр. Айтос, за подмяна на 5
(пет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Айтос, ул. “Цар
Освободител” № 15;
• С решение № 21/14.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ “БАИ
– МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас, за увеличение с 1 (един) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ж.к. “Славейков”
до бл. № 21;
• С решение № 22/14.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“КОЗИРОГ – С – ЯСЕН СТАНЧЕВ”, гр. Раковски, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Раковски, ул.
“Москва” № 5;
• С решение № 23/14.01.2005 год. дава разрешение на
“ВЕНЕРА 1” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. “11 – ти август” № 5;
• С решение № 24/14.01.2005 год. дава разрешение на “КУИНС
ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с 1
(един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Гоце
Делчев, ул. “Струма” № 4;
• С решение № 25/14.01.2005 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР 2001” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес
гр. София, бул. “Гоце Делчев” № 6;
• С решение № 26/14.01.2005 год. дава разрешение на
“БОЛЕРО” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ж. к. “Христо
Смирненски”, супермаркет 3, магазин 8;
• С решение № 28/14.01.2005 год. дава разрешение на “ЕЛ.
ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр. София, за увеличение с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул. “Людвиг
Заменхов” № 4;
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• С решение № 29/14.01.2005 год. дава разрешение на “М. М.
Г.” ООД, гр. Враца, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Варна, ул. “Цар Симеон I” № 33;
• С решение № 74/27.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“МАРАТОН – 8 – МИЛЕН БАКЪРДЖИЕВ”, гр. Варна, за подмяна на
18 (осемнадесет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр.
Варна, ул. “Солун” № 2, хотел “Иберия”;
• С решение № 75/27.01.2005 год. дава разрешение на “М. М.
Г.”, гр. Враца, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес гр. Свищов, ул. “Цар Освободител” № 134;
• С решение № 76/27.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ЙОПИ – ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив, за подмяна на 7 (седем)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив, бул. “6 – ти
септември” № 149;
• С решение № 77/27.01.2005 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за увеличение с 8 (осем) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Пловдив, ул. “11 – ти
август” № 3а;
• С решение № 78/27.01.2005 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Горна
Оряховица, ул. “Янко Боянов” № 8;
• С решение № 79/27.01.2005 год. дава разрешение на “ГЕЙМ 4” АД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. София, ж. к. “Дружба 1”
Кооперативен пазар;
• С решение № 80/27.01.2005 год. дава разрешение на “КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. Димитровград, ул. “Димитър Благоев” № 9,
“Бевърли”;
• С решение № 81/27.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София, за подмяна на 7 (седем)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Сливен, ул. “Цар
Освободител” № 46;
• С решение № 82/27.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ТОМИ – Н – ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, комплекс
“Славейков”, пред бл. 64;
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• С решение № 83/27.01.2005 год. дава разрешение на
“КАРИНА” ООД, гр. София, за увеличение с 12 (дванадесет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул.
“Цариградско шосе”, подлез “Студентски общежития”;
• С решение № 84/27.01.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ДОЧКО ДОЧЕВ”, гр. Троян, за подмяна на 10 (десет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Троян, ул. “Васил Левски” № 64;
• С решение № 85/27.01.2005 год. дава разрешение на
“БОЛЕРО” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Габрово, ул. “1-ви май 1876” № 3;
• С решение № 86/27.01.2005 год. дава разрешение на
“БОЛЕРО” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ж. к. “Владислав
Варненчик”, ул. “Цанко Церковски” № 5;
• С решение № 87/27.01.2005 год. дава разрешение на “ВАПС 1” ООД, гр. София, за подмяна на 17 (седемнадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 192;
• С решение № 88/27.01.2005 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;
• С решение № 97/27.01.2005 год. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 895/02.12.2004г. на ДКХ за издаване на
разрешение за увеличаване с 20 (двадесет) броя и подмяна на 12
(дванадесет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул.
“Оборище” № 13 на “СИЙ ГЕЙМС” ООД, гр. София;
VI. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
• С решение № 33/14.01.2005 год. вписва ново обстоятелство на
“ЛЪКИ ГЕЙМС” ООД, гр. Враца - заличава като съдружник,
управляващ и представляващ дружеството Валери Илиев Тодоров;
вписва като управител и представляващ дружеството Теодор Илиев
Тодоров;
• С решение № 93/27.01.2005 год. вписва ново обстоятелство на
“ГЕЙМПРОМ” ЕООД, гр. София - заличава като управител Митя
Василев Николов; вписва като управител Мартин Красимиров Симеонов;
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• С решение № 95/27.01.2005 год. вписва ново обстоятелство на
“ДЖОГ” ООД, гр. София - заличава като управители Петко
Александров Томов и Петко Ангелов Лазаров; вписва като управител
Катя Стефанова Станоевич;
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СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЕЧЕ ДАДЕНИ
РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2005 ГОД.

I.

ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”

• С решение № 42/14.01.2005 год., на основание чл. 35 от Закона
за хазарта, дава разрешение за продължаване срока на издадено
разрешение на “БОРА - 3000” ООД, гр. София, за организиране на
числова лотарийна игра “бинго” за срок от 5 (пет) години в игрална зала
с адрес: гр. Добрич, пл. “Свобода” № 8, хотел “България”;
• С решение № 43/14.01.2005 год., на основание чл. 35 от Закона
за хазарта, дава разрешение за продължаване срока на издадено
разрешение на “БОРА - 3000” ООД, гр. София, за организиране на
числова лотарийна игра “бинго” за срок от 5 (пет) години в игрална зала
с адрес: гр. София, ул. “Захари Стоянов” № 2;
II.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 46/14.01.2005 год., на основание чл. 35 от Закона
за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “БРИЗ - ЕЛ”
ЕООД, 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.
“Дружба”, бул. “К. Пастухов”, до бл. 69;
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• С решение № 47/14.01.2005 год., на основание чл. 35 от Закона
за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “БРИЗ - ЕЛ”
ЕООД, 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.
“Дружба - 2”, до бл. 208;
• С решение № 48/14.01.2005 год., на основание чл. 35 от Закона
за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “БРИЗ - ЕЛ”
ЕООД, 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.
“Слатина”, ъгъла на ул. “Слатинска” и ул. “Циклама”;
• С решение № 50/14.01.2005 год., на основание чл. 35 от Закона
за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “АЙ ДЖИ
ЕМ” АД, гр. София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Димитровград, ул. “Петър Берон”, Прима - център;
• С решение № 51/14.01.2005 год., на основание чл. 35 от Закона
за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ “СТАРТ 90
– ВАЛЕРИ ХРИСТОВ”, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, бул. “Ломско шосе” № 61;
• С решение № 69/27.01.2005 год., на основание чл. 35 от Закона
за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ “ДОЧКО
ДОЧЕВ”, гр. Троян, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Троян, ул.
“Васил Левски” № 64;
• С решение № 70/27.01.2005 год., на основание чл. 35 от Закона
за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на “ТИ – ВИ - 67”
ООД, гр. Ботевград, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Ботевград,
пл. “Незнаен войн” № 5;
• С решение № 71/27.01.2005 год., на основание чл. 35 от Закона
за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ “ТОМИ – Н
– ТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Бургас, к-с “Славейков” пред бл. 64;
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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
ЯНУАРИ 2005 г.

I.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 34/14.01.2005 год. се прекратява действието на
разрешение № 521/02.12.2003г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Плевен, ул.”Освобождение”
№ 12, издадено на ЕТ “ФИЛАДЕЛФИЯ – СТЕФКА НЕЙКОВА”, гр.
Плевен, преди изтичане на срока му;
• С решение № 35/14.01.2005 год. се прекратява действието на
разрешение № 333/20.05.2004г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Елена, ул.”Ст. Неювски” №
23, издадено на “ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново,
преди изтичане на срока му;
• С решение № 37/14.01.2005 год. се прекратява действието на
разрешение № 219/06.06.2003г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Пещера, ул.”Дойранска
епопея” № 26, издадено на ЕТ “БОЙКА СТОЯНОВА ЛИЛИ - ЯН”, гр.
Пловдив, преди изтичане на срока му (считано от 31.12.2004г.);
• С решение № 38/14.01.2005 год. се прекратява действието на
разрешение № 245/26.04.2004г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. София, ул.”Спас Гинев” №
40, издадено на “КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, преди изтичане на
срока му;
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• С решение № 96/27.01.2005 год. се прекратява действието на
разрешение № 729/16.11.2004г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ул.”Лермонтов” №
15, издадено на ЕТ “СИ – ЕЛ – ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр.
Бургас, преди изтичане на срока му;
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СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2005 ГОД.

I. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”
• С решение № 39/14.01.2005 год., на основание чл. 19, ал. 2
във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Закона за хазарта, не продължава
срока на издадено разрешение на “БИНГО ЕЛИТ” ООД, гр. София, за
организиране на числова лотарийна игра “Бинго” за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. “Александровска” № 73 –
има влязло в сила наказателно постановления;
• С решение № 40/14.01.2005 год., на основание чл. 19, ал. 2
във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Закона за хазарта, не продължава
срока на издадено разрешение на “БИНГО ЕЛИТ” ООД, гр. София, за
организиране на числова лотарийна игра “Бинго” за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. “Сан Стефано” № 1 – 3
има влязло в сила наказателно постановления;
• С решение № 41/14.01.2005 год., на основание чл. 19, ал. 2
във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Закона за хазарта, не продължава
срока на издадено разрешение на “А ЕМ ДЖИ” ЕООД, гр. Варна, за
организиране на числова лотарийна игра “Бинго” за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ъгъла на бул. “Осми
Приморски полк” и ул. “Иван Аксаков” № 20 - подадените документи
не отговарят на изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за
необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за
хазарта;
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II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 27/14.01.2005 год. отказва да даде разрешение
на “КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати по разрешение № 152/31.03.2004г. за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Димитровград, ул.
“Димитър Благоев” № 9: към представеният договор за наем на
игрални автомати от “ГЛОБАЛ ГЕЙМ” ООД (Разрешение №
002/27.02.2003г. за внос и разпространение на съоръжения за хазартни
игри), следва да се представят митнически декларации за внос на
игралните автомати.
• С решение № 36/14.01.2005 год. отказва да даде разрешение
на “НОВОТРОНИК” ЕООД, гр. София, за прекратяване на действието
на разрешение № 631/19.10.2004г. преди изтичане на срока му за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес
гр. Сандански, ул.”Македония” № 18 – няма данни от кого е подписано
искането;
• С решение № 44/14.01.2005 год., на основание чл. 19, ал. 2
във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Закона за хазарта, не продължава
срока на издадено разрешение на ЕТ “ИНФОМИК – МИРОСЛАВ
МИТКИН”, гр. Силистра, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Дулово, ул. “Васил Левски”, р - т
“Добруджа” - подадените документи не отговарят на изискванията на
Закона за хазарта и Наредбата за необходимите документи за издаване на
разрешения по Закона за хазарта;
• С решение № 45/14.01.2005 год., на основание чл. 19, ал. 2
във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Закона за хазарта, не продължава
срока на издадено разрешение на ЕТ “ИНФОМИК – МИРОСЛАВ
МИТКИН”, гр. Силистра, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Главиница, ул. “Оборище” № 52 подадените документи не отговарят на изискванията на Закона за хазарта
и Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по
Закона за хазарта;
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• С решение № 49/14.01.2005 год., на основание чл. 19, ал. 2
във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Закона за хазарта, не продължава
срока на издадено разрешение на ЕТ “ГИЦ – ДЕНТ – 36 – ДИМИТЪР
ГЕРГИЦОВ”, гр. Айтос, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Айтос, ул. “Цар Освободител” №
15 - подадените документи не отговарят на изискванията на Закона за
хазарта и Наредбата за необходимите документи за издаване на
разрешения по Закона за хазарта;
• С решение № 52/14.01.2005 год., на основание чл. 19, ал. 2
във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Закона за хазарта, не продължава
срока на издадено разрешение на ЕТ “СТАРТ – Н – АЛЕКСАНДЪР
АТАНАСОВ”, гр. Монтана, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Монтана, ж. к. “Младост
1” бл. 25 - 7 – има влязло в сила наказателно постановление;
• С решение № 68/27.01.2005 год., на основание чл. 19, ал. 2
във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 35 от Закона за хазарта, не продължава
срока на издадено разрешение на ЕТ “ИНФОМИК – МИРОСЛАВ
МИТКИН”, гр. Силистра, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул. “Симеон Велики” №
18 – има влязло в сила наказателно постановление;
• С решение № 94/27.01.2005 год. отказва да даде разрешение
за вписване на промяна по съдебна регистрация на “БРАТЯ МАТЕВИ”
ЕООД, гр. София – искането за промяна по съдебната регистрация
противоречи на чл. 4, ал. 3 от Закона за хазарта и не са изпълнени
условията визирани в чл. 5, ал. 4 от Закона;
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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 ЯНУАРИ 2005 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. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 761/20.10.2004 год. утвърждава на “АКТИВ БГ”
АД, гр. София, представените правила за игралните условия за
организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино с адрес
гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 131; утвърждава система за
формиране на премия “ДЖАКПОТ” MIKONH, тип Super controller
CON2, производител MIKONH Inc.;
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II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
• С решение № 31/14.01.2005 год. утвърждава на “КАРИНА”
ООД, гр. София, представените “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, за игрална зала с адрес: гр. София, бул. “Цариградско
шосе”, подлез “Студентски общежития”; в игралната зала ще бъде
инсталирана система за формиране на специална премия “ДЖАКПОТ”
тип BGJP 20.11, версия 1.01; утвърждава отчет за премия “Джакпот” от
игрални автомати ;
• С решение № 32/14.01.2005 год. утвърждава на “ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, гр. София, представените “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, за игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. “11-ти
август” № 3А; в игралната зала ще бъдат инсталирани 2 (два) броя
системи за формиране на специална премия “ДЖАКПОТ” както следва:
“EGT Progressive Jackpot” тип VGJP1 и “AMATIC MULTI – JACKPOT
SISTEM”;
• С решение № 91/27.01.2005 год. утвърждава на “ВАПС - 1”
ООД, гр. София, представените задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати със система за формиране на премия “ДЖАКПОТ” BGJP 20.11
версия 1.01 при взаимно свързани игрални автомати, за игрална зала с
адрес: гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 192;
• С решение № 92/27.01.2005 год. утвърждава на ЕТ “ДОЧКО
ДОЧЕВ”, гр. Троян, представените задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати със система за формиране на премия “ДЖАКПОТ” BGJP 20.11
версия 1.01 при взаимно свързани игрални автомати, за игрална зала с
адрес: гр. Троян, ул. “Васил Левски” № 64;
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СПИСЪК
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 МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2005 г.

I. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ
ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО (ИГРАЛНИ МАСИ)
№
по
ред
1.

Удостоверение
№
ИМ 035

Вид на хазартната игра
“АМЕРИКАНСКА РУЛЕТКА”

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Заявител

Matsui Gaming Machine

“Интерхотел Гранд – хотел
София Казино” ООД,
чл. 18, ал. 2 от ЗХ

II. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧИСЛОВА
ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”
№
по
ред

Удостовере
ние №

Тип

Производител

Заявител

11.

БК 010

АЙ БИ ЕР

“АЙ БИ ЕР” ООД

“МБ-И” ЕООД
№ 316/14.09.01

12.

БК 011

ВАЛТЕК

J.E.R. S.L. RODON,
Barcelona, Испания

“ЕЛМЕ” ООД
№ 319/14.09.01

III. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ
“ДЖАКПОТ” ПРИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
№
по
ред
1.

Удостоверение
№
ДП 016

Тип/версия
EUROCON - 1

Производител/
вносител/
номер на разрешение
“Геймпром” ЕООД
№ 472/19.07.2004г

Заявител
“Геймпром” ЕООД
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IV. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ Удосто Наименование Тип/версия
по верение
ред
№

Вид

Производител/
вносител
Номер на
разрешение

1.

ИА 596 STAR POKER

SP1

видеопокер “Проксима 3” ООД,
№ 276/23.08.2002г.
видеорийл ARISTOCRAT Ltd

2.

ИА 597 GOLDEN RA

MK5

3.

ИА 598 DEEP POCKETS IGT iGame +
MD3

видеорийл

4.

ИА 599 ADONIS

MK5

видеорийл

5.

ИА 600 WILD TAXI
MD3

IGT iGame +

видеорийл

6.

ИА 602 LOCO LOOT

MK5

видеорийл

7.

ИА 603 KING GAMES

8.

ИА 604 DOUBLE
DOLPHINS

KING JOKER, видеопокер “Глобекс 99” ЕООД
версия V 1.1
№ 352/01.10.2001г.
MK6 XCITE
видеорийл ARISTOCRAT Ltd.

9.

ИА 605 MAGIC COIN

10.

ИА 606 THOR

11.

ИА 601 БАРГЕЙМ

IGT, вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.02
ARISTOCRAT Ltd.
IGT, вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.02
ARISTOCRAT Ltd.

VN-91-MF-D,
версия
MC MULTI
POKER
MK5

видеопокер “Маджик Коин”
ЕООД
№ 317/14.09.2001г.
видеорийл

ARISTOCRAT Ltd.

BG 27-03
версия V 1.10
Чапаев и
Петька

видеорийл

“Казино
Технологии” АД
№ 323/18.09.2001г.

12.

ИА 607 ENCHANTED
IGT iGame +
UNICORN MD3

видеорийл

13.

ИА 608 THE FROG
PRINCE MD3

IGT iGame +

видеорийл

14.

ИА 609 KING OF THE
NILE

MK6 XCITE

видеорийл

IGT,
вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.2002
IGT,
вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.02
ARISTOCRAT Ltd.

15.

ИА 610 MAGIC COIN

16.

ИА 611 KOALA MINT

VN-91-MF-D видеорийл
версия MC GO
GO AFRICA
MK5
видеорийл

17.

ИА 612 JOPPY

MULTI
GAMES,
версия V 1.18

“Маджик Коин”
ЕООД
№ 317/14.09.2001г.
ARISTOCRAT Ltd.

видео“ДЖИ ПИ ЕЛ”
мултигеймс ЕООД
(РС)
№ 318/14.09.2001г.

Рециклирал/
Номер на
разрешение

Заявител

“Проксима 3” ООД
“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
“Балканфон” ЕООД
“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
“Балканфон” ЕООД
“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
“Глобекс 99” ЕООД
“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
“Маджик Коин” ЕООД

“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
“Казино
Технологии” АД
“Балканфон” ЕООД

“Балканфон” ЕООД

“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
“Маджик Коин” ЕООД
“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
“ДЖИ ПИ ЕЛ” ЕООД
№ 318/14.09.2001г
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18.

ИА 613 CUCKOO

MK5

видеорийл

ARISTOCRAT Ltd.

19.

ИА 614 BUTTERFLY
DELIGHT

MK5

видеорийл

ARISTOCRAT Ltd.

20.

ИА 615 ARABIAN
NIGHT

MK6 XCITE

видеорийл

ARISTOCRAT Ltd.

21.

ИА 616 TOUCAN
TANGO

MK5

видеорийл

ARISTOCRAT Ltd.

22.

ИА 617 PRICE
MD3

CHECK IGT iGame +

видеорийл

23.

ИА 618 MAGIC COIN

24.

ИА 619 MARGARITA
MAGIC

IGT,
вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.02
“Маджик Коин”
ЕООД
№ 317/14.09.2001г.
ARISTOCRAT Ltd.

25.

ИА 620 LITTLE GREEN IGT iGame +
MEN FAMILY
REUNION MD3

видеорийл

26.

ИА 621 UNICORN
DREAMING

MK5

видеорийл

27.

ИА 622 DRAW POKER

MK5

видеопокер ARISTOCRAT Ltd.

28.

ИА 623 SEVEN SEAS

IGT S SLOT
PLUS

29.

ИА 624 BLACK
CHERRY

IGT S SLOT
PLUS

30.

ИА 625 SUPER JOKER

IGT S SLOT
PLUS

31.

ИА 626 FIVE TIMES
PAY

IGT S SLOT
PLUS

32.

ИА 627 STRIKE

IGT S SLOT
PLUS

33.

ИА 628 SUPER
JACKPOT 7

UNIVERSAL

34.

ИА 629 HOT PEPPERS

IGT S SLOT
PLUS

35.

ИА 630 KANGOROO

IGT S SLOT
PLUS

36.

ИА 631 TITLE MATCH

UNIVERSAL

eлектромеханичен
рийл
eлектромеханичен
рийл
eлектромеханичен
рийл
eлектромеханичен
рийл
eлектромеханичен
рийл
eлектромеханичен
рийл
eлектромеханичен
рийл
eлектромеханичен
рийл
eлектромеханичен
рийл

VN-91-MF-D видеорийл
версия SUPER
MONKEY
MK5
видеорийл

IGT,
вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.02
ARISTOCRAT Ltd.

“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
“Балканфон” ЕООД

“Маджик Коин” ЕООД
“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
“Балканфон” ЕООД

IGT

“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
“Англо - Болкан” ООД
чл. 18, ал. 2 от Закона
за хазарта
B. S. Electronics “Актив БГ” АД

IGT

B. S. Electronics “Актив БГ” АД

IGT

B. S. Electronics “Актив БГ” АД

IGT

B. S. Electronics “Актив БГ” АД

IGT

B. S. Electronics “Актив БГ” АД

UNIVERSAL Co Ltd B. S. Electronics “Актив БГ” АД
IGT

B. S. Electronics “Актив БГ” АД

IGT

B. S. Electronics “Актив БГ” АД

UNIVERSAL Co Ltd B. S. Electronics “Актив БГ” АД

