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

I. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”
• С решение № 345/08.04.2005 год. дава разрешение на “РИО”
ООД, гр. Русе, за организиране на числова лотарийна игра “БИНГО” за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Силистра, ул.
“Симеон Велики” № 23;
• С решение № 346/08.04.2005 год. дава разрешение на “АНЕЛ
БИНГО - АБС” ЕООД, гр. София, за организиране на числова
лотарийна игра “БИНГО” за срок от 10 (десет) години в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. “Тодор Александров” № 14;
• С решение № 347/08.04.2005 г. дава разрешение на “АНЕЛ ВЕРЕЯ” ООД, гр. Стара Загора, за организиране на числова
лотарийна игра “БИНГО” за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 100;
II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 348/08.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ЗЕФИР 91 – ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ”, гр. София, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. София, ул. “Тодор Каблешков” № 13, с 16 (шестнадесет)
броя игрални съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални места;
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• С решение № 386/18.04.2005 год. дава разрешение на “ЕЛ.
ДЖИ. ЕС. - 99” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Русе, ул.
“Христо Г. Данов” № 5, с 16 (шестнадесет) броя игрални съоръжения с
21 (двадесет и един) броя игрални места;
• С решение № 387/18.04.2005 год. дава разрешение на
“ИНФОФЕСТ” ООД, гр. Пазарджик, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Велинград, ул. “Хан Аспарух” № 36, с 5 (пет) броя игрални автомати с
10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 388/18.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“МИХНЕВИ – Р. МИХНЕВ”, гр. Сливен, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Сливен, кв. “Българка”, супермаркет № 15, с 20 (двадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
• С решение № 389/18.04.2005 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Кърджали, ул. “Омуртаг” № 4, с 13 (тринадесет) броя игрални
автомати с 13 (тринадесет) броя игрални места;
• С решение № 390/18.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ИЗПАУ – ХРИСТО ЧОРЛОВ”, гр. Любимец, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Любимец, ул. “Желязко Терпешев” № 1, с 10 (десет) броя
игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 414/29.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ФАРТ – МР – ФЕДОР МИЛЕВ ПАВЛОВ”, гр. Тетевен, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години, в обект с адрес: гр. Тетевен, пл. “Сава Младенов”, с 10 (десет)
броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
• С решение № 415/29.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“КОЗИРОГ – С – ЯСЕН СТАНЧЕВ”, гр. Раковски, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с
адрес: гр. Хисар, ул. “Балкан” № 4, с 10 (десет) броя игрални автомати
с 10 (десет) броя игрални места;
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• С решение № 416/29.04.2005 год. дава разрешение на
“МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр.
Пловдив, ул. “Никола Вапцаров” № 115, с 22 (двадесет и два) броя
игрални автомати с 22 (двадесет и два) броя игрални места;
• С решение № 417/29.04.2005 год. дава разрешение на
“ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години, в обект с адрес: гр. Провадия, ул.
“Цар Освободител” № 60, с 12 (дванадесет) броя игрални автомати с 12
(дванадесет) броя игрални места;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2005 Г.

I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
• С решение № 377/08.04.2005 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
вида и себестойността на билет за участие във ДЯЛ ПЕТИ – 2005г. на
периодична дялова лотарийна игра организирана от ДП “Държавната
парично-предметна лотария”;
II. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
• С решение № 378/08.04.2005 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”;
• С решение № 379/08.04.2005 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”;
• С решение № 402/18.04.2005 год. утвърждава на ДП
“БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, правила с
вписани промени за организиране и провеждане на тото играта “ТОТО 2
– 6/49”, за провеждане на 7 (седем) целеви празнични тиражи както
следва: № 32/24.04.2005 год.; № 34/01.05.2005 год.; № 36/08.05.2005 год.;
№ 38/15.05.2005 год.; № 40/22.05.2005 год.; № 42/29.05.2005 год.; №
44/05.06.2005 год.;
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III.
ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

• С решение № 380/08.04.2005 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;
• С решение № 403/18.04.2005 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;
IV. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
• С решение № 353/08.04.2005 год. дава разрешение на
“АКТИВ БГ” АД, гр. София, за подмяна на 14 (четиринадесет) броя
игрални автомати в игрално казино “Принцес” с адрес: гр. София, бул.
“Кн. Мария Луиза” № 131;
• С решение № 354/08.04.2005 год. дава разрешение на
“ЛАРИС - ВЕГА” ООД, гр. София, за намаление с 2 (два) броя на
игралните маси, подмяна на 15 (петнадесет) броя и увеличение с 25
(двадесет и пет) броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр.
Варна, бул. “Сливница” № 33, Интерхотел “Черно море”;
• С решение № 391/18.04.2005 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за увеличение с 1 (един) брой електронна рулетка с 6 (шест) броя
игрални места в игрално казино с адрес: гр. София, пл. “Народно
събрание” № 4;
• С решение № 392/18.04.2005 год. дава разрешение на
“АЛАДЖИО” ЕАД, гр. Варна, за увеличение с 3 (три) броя на
игралните маси в игрално казино с адрес: гр. Варна, к. к. “Златни
пясъци”, хотел “Астера”;
• С решение № 420/29.04.2005 год. дава разрешение на
“ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД – ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за увеличение с 8 (осем) броя на игралните автомати в игрално
казино с адрес: гр. София, пл. “Народно събрание” № 4;
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• С решение № 421/29.04.2005 год. дава разрешение на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрално казино “Принцес Тримонциум” с адрес: гр.
Пловдив, ул. “Капитан Райчо” № 2, хотел “Тримонциум”;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 355/08.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр. Сандански, за намаляване с 1 (един) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Сандански, ул.
“Македония” № 1;
• С решение № 356/08.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за
подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати с 3 (три) броя игрални
автомати с 5 (пет) броя игрални места в игрална зала с адрес гр. Нова
Загора, ул. “Васил Левски” № 29;
• С решение № 357/08.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора, за
подмяна на 4 (четири) и увеличаване с 1 (един) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес к. к. Слънчев бряг – снек бар
“Център”;
• С решение № 358/08.04.2005 год. дава разрешение на
“ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Елена, ул.
“Възрожденска” № 2;
• С решение № 359/08.04.2005 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 8 (осем) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. Разград, пл. “Момина чешма”, кино “Д.
Благоев”;
• С решение № 360/08.04.2005 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за намаляване с 5 (пет) броя и подмяна на 8
(осем) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Велико
Търново, ул. “Христо Ботев” № 13;
• С решение № 361/08.04.2005 год. дава разрешение на “ЕИС БУЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) броя и увеличение с 3
(три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Дупница, ул.
“Св. Иван Рилски” № 29;
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• С решение № 362/08.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“СТАРТ – Н – АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ”, гр. Монтана, за
подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр.
Монтана, ж. к. “Младост 1”, бл. 25 - 7;
• С решение № 363/08.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТТЕ ЗОДИИ – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ”, гр. Несебър, за подмяна
на 2 (два) броя игрални автомати с 4 (четири) броя игрални места с 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ул.
“Богориди” № 8;
• С решение № 364/08.04.2005 год. дава разрешение на “РЕКС
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес гр. София, ул. “Кюстендил” № 66 – “МЕГА
КЛУБ”;
• С решение № 365/08.04.2005 год. дава разрешение на “РЕКС
ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес гр. София, ул. “Георг Вашингтон” № 13 – “МЕГА
КЛУБ”;
• С решение № 366/08.04.2005 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Севлиево, ул. “Стефан Пешев”
№45;
• С решение № 367/08.04.2005 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ж. к. “Меден рудник”
срещу бл. 415;
• С решение № 368/08.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ФРАМ – МАРИАН РАДЕВ”, гр. Троян, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Троян, ул. “Васил Левски”
№ 20;
• С решение № 369/08.04.2005 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Айтос, ул. “Станционна” № 35;
• С решение № 370/08.04.2005 год. дава разрешение на
“ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 13
(тринадесет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр.
Варна, ул. “27 – ми юли” № 22;
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• С решение № 371/08.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“МАДЛЕНА ДОКУЗАНОВА - 777”, гр. Варна, за подмяна на 10
(десет) и намаляване 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;
• С решение № 372/08.04.2005 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР 2001” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Гоце Делчев” № 6;
• С решение № 373/08.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“СТАРТ 90 – ВАЛЕРИ ХРИСТОВ”, гр. София, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Ломско
шосе” № 61;
• С решение № 374/08.04.2005 год. дава разрешение на “Е. Г. –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Велико Търново, бул.
“България” № 21;
• С решение № 375/08.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ДОЧКО ДОЧЕВ”, гр. Троян, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес гр. Троян, ул. “Васил Левски” № 64;
• С решение № 376/08.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“АТЛАС – 2002 – ДИМИТЪР ТЕНЕВ”, гр. Сливен, да намали с 5 (пет)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Сливен, ул.
“Димитър Добрович” № 6;
• С решение № 384/08.04.2005 год. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в решение № 061/16.02.2005г. за даване на
разрешение за увеличаване 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;
• С решение № 393/18.04.2005 год. дава разрешение на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 (два) и увеличаване с
2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Севлиево,
ул. “Стара планина” № 34;
• С решение № 394/18.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ФОТОН – ЕКСПРЕС – ИВАН ТЕНЧЕВ”, гр. Мъглиж, за подмяна на
2 (два) и увеличаване с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес гр. Карнобат, ул. “Алекси Нейчев” № 2 – Битов комбинат;
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• С решение № 395/18.04.2005 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 № 396/18.04.2005 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 5 (пет) и увеличение с 3 (три)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. Харманли, бул.
“България” № 83;
• С решение № 397/18.04.2005 год. дава разрешение на
“МИЛЕНИУМ - МВ” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 10
(десет) броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Димитровград,
бул. “България” № 1;
• С решение № 398/18.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“РОЯЛС – КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на
20 (двадесет) броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. София, ж.
к. “Красно село”, бул. “Гоце Делчев” № 3;
• С решение № 399/18.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ПРЕКС – АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ”, гр. София, за подмяна на 8 (осем)
броя игрални автомата в игрална зала с адрес гр. Айтос, ул. “Христо
Ботев” № 17А;
• С решение № 400/18.04.2005 год. дава разрешение на “КОБРА
- 08” ООД, гр. Габрово, за подмяна на 10 (десет) броя игрални автомата
в игрална зала с адрес гр. Габрово, ул. “Съзаклятие” № 12;
• С решение № 401/18.04.2005 год. дава разрешение на “ЕМ.
БИ. - 1” ЕООД, гр. София, за намаляване с 5 (пет) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Цар Освободител”
№22;
• С решение № 404/18.04.2005 год. утвърждава на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, представените промени в
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, за игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. “Руски”, № 20А; в игралната зала ще
бъдат инсталирани 2 системи за формиране на премия “ДЖАКПОТ” тип
EGT Progressive Jackpot VGJP1 и BGJP 20.11 версия 1.01;
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• С решение № 405/18.04.2005 год. утвърждава на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, представените промени в
“Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, за игрална зала с
адрес: гр.София, бул. “Кн. Мария Луиза”, № 35; в игралната зала ще
бъдат инсталирани 2 системи за формиране на премия “ДЖАКПОТ” тип
VGJP1 и BGJP 20.11 версия 1.01;
• С решение № 410/18.04.2005 год. допуска поправка на явна
фактическа грешка в Разрешение № 137/09.03.2005 год. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Разград,
ул. “Искър” № 16 на “КАЛИМАН” ЕООД, гр. София – пропуснато е да
бъде вписана система за формиране на специална премия “ДЖАКПОТ”,
фигурирала в предишното разрешение на фирмата;
• С решение № 411/18.04.2005 год. допуска поправка на явна
фактическа грешка в Разрешение № 873/31.12.2004 год. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Лом, ул.
“Цар Петър” № 1 на “КАЛИМАН” ЕООД, гр. София – изписана е
грешна година на производство в таблицата с игралните автомати;
• С решение № 412/18.04.2005 год. допуска поправка на явна
фактическа грешка в Разрешение № 133/09.03.2005 год. за организиране
на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул.
“Драган Цанков” № 8 на “КАЛИМАН” ЕООД, гр. София – изписани са
грешни имена на производител на игралните автомати;
• С решение № 413/18.04.2005 год. допуска поправка на явна
фактическа грешка в решение № 104/10.02.2005 год. за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Пещера, ул.
“Дайранска епопея” № 36 на “ВЪЛЕВИ” ООД, гр. Чирпан – сгрешен е
идентификационният номер на игрален автомат;
• С решение № 422/29.04.2005 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Хасково, пл. “Свобода” № 2а;
• С решение № 423/29.04.2005 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 № 424/29.04.2005 год. дава разрешение на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Бургас, ул. “Милин камък” № 1;
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• С решение № 425/29.04.2005 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 № 426/29.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ЦИГОВ – ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ”, гр. София, за подмяна на
3 (три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Созопол, ул.
“Лозенград” № 1;
• С решение № 427/29.04.2005 год. дава разрешение на ЕТ
“ЦИГОВ – ГЕОРГИ ФЕОДОРОВ ЦИГОВ”, гр. София, за подмяна на
1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес гр. Созопол, ул.
“Лозенград” № 1;
• С решение № 428/29.04.2005 год. дава разрешение на “КВТ 1” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 20, хотел
“Глория Палас”;
• С решение № 429/29.04.2005 год. дава разрешение на “ВВС
ЛУКС – 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 18 (осемнадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Русе, ул. “Николаевска”
№124;
• С решение № 430/29.04.2005 год. дава разрешение на “ГЕЙМ4” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение с 1 (един)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес гр. София, ж. к.
“Дружба 1” – Кооперативен пазар;
• С решение № 431/29.04.2005 год. дава разрешение на “ЕМ
ДЖИ” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 10 (десет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ъгъла на бул. “Осми
Приморски полк” с ул. “Иван Аксаков” № 20;
• С решение № 432/29.04.2005 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Благоевград, ул. “Димитър
Талев” № 1;
• С решение № 433/29.04.2005 год. дава разрешение на СД
“КРЕМЕНЛИЕВ И СИЕ”, гр. Сандански, за подмяна на 10 (десет) и
намаление с 8 (осем) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес
гр. Сандански, “Интерхотел Сандански” – паркова зона;
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• С решение № 434/29.04.2005 год. дава разрешение на
“АПОГЕЙ” ЕООД, гр. Котел, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Котел, ул. “Раковски” № 47;
• С решение № 435/29.04.2005 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес гр. Дулово, ул. “Мир” № 2;
• С решение № 436/29.04.2005 год. дава разрешение на “АЙ
ДЖИ ЕМ” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес гр. Сливен, бул. “Цар Симеон” бл. “Момина
сълза”;
• С решение № 437/29.04.2005 год. дава разрешение на
“ВАРИМЕКС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 16 (шестнадесет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Варна, ул. “Осми
Приморски полк” № 87;
• С решение № 438/29.04.2005 год. дава разрешение на
“КАРИНА” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес гр. София, бул. “Цариградско шосе”,
подлез “Студентски общежития”;
• С решение № 439/29.04.2005 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 № 440/29.04.2005 год. дава разрешение на
ЕТ“ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 9 (девет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Исперих, ул. “Христо
Ясенов” № 2а;
• С решение № 441/29.04.2005 год. дава разрешение на “КИК”
ООД, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в игрална
зала с адрес гр. Берковица, ул. “Николаевска” № 22;
• С решение № 442/29.04.2005 год. дава разрешение на “ИРИС 1” ООД, гр. Карнобат, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес гр. Карнобат, бул. “България” № 1;
• С решение № 446/18.04.2005 год. отказва да допусне поправка
на очевидна фактическа грешка в решение № 246/15.03.2005 год. за
издаване на разрешение на “КАЛИМАН” ЕООД, гр. София за подмяна
на 13 (тринадесет) броя игрални автомати за игрална зала с адрес гр.
София, бул. “Христо Ботев” № 91 – не е налице допусната фактическа
грешка, а по същество е допълнение на предложение;
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V. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
• С решение № 382/08.04.2005 год. дава разрешение с вписани
нови обстоятелства на “РИГО - М” ЕОД, гр. Ямбол – заличава като
прокурист Красимир Атанасов Тимнев; вписва като управител на
дружеството Нойко Спасов Касабов;
• С решение № 407/18.04.2005 год. вписва ново обстоятелство
на “АПОГЕЙ” ЕООД, гр. Котел – заличава като управител и
представител Атанас Димитров Чолаков; вписва като представител и
търговски управител (прокурист) Димитър Атанасов Чолаков;
• С решение № 408/18.04.2005 год. дава разрешение на
“КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АСОШИЕЙТС” ЕООД, гр. София за
промяна по съдебна регистрация – вписване на Красимир Александров
Владимиров за управител на дружеството по издадено Разрешение №
418/02.07.2004г. за организиране на числова лотарийна игра “БИНГО” в
игрална зала с адрес гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 78, хотел
“Плиска, зала “Атриум”;
• С решение № 444/29.04.2005 год. дава разрешение на “МБ И” ЕООД, гр. София, за промяна по съдебна регистрация – вписва
промяна в Разрешение № 316/14.09.2004год. – промяна в адреса на
управление от ул. “Стара планина” № 37 на ул. “Искър” № 14;
• С решение № 445/29.04.2005 год. на дава разрешение на
“ГЕЙМПРОМ” ЕООД, гр. София за вписване на ново обстоятелство –
заличава като управител Мартин Красимиров Симеонов; вписва като
управител Владимир Милков Белянов;
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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 АПРИЛ 2005 ГОД.

I.

ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА “БИНГО”

• С решение № 349/08.04.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, дава разрешение за продължаване срока на издадено
разрешение на “ВИВА” ЕООД, гр. Русе, за организиране на числова
лотарийна игра “БИНГО” за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Шумен, ул. “Беласица” № 1;
• С решение № 418/29.04.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, дава разрешение за продължаване срока на издадено
разрешение на “РИГО - М” ЕООД, гр. Ямбол, за организиране на
числова лотарийна игра “БИНГО” за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Ямбол, ул. “Търговска” № 2;
II.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 350/08.04.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“ГЕШЕВ – С – ПЕТКО АТАНАСОВ – МАРГАРИТКА
АТАНАСОВА”, гр. Пловдив, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. “Патриарх Евтимий” № 12;
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• С решение № 351/08.04.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“ГЕОРГИ КУКОВ”, гр. Пловдив, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: с.
Йоаким Груево, общ. Стамболийски;
• С решение № 352/08.04.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“ДЖУСИ – 77 – РУМЕН ЛАЗАРОВ”, гр. Попово, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Попово, бул. “България” № 76;
• С решение № 419/29.04.2005 год., на основание чл. 35 от
Закона за хазарта, продължава срока на издадено разрешение на ЕТ
“ПРЕКС – АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ”, гр. София, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Айтос, ул. “Христо Ботев” № 17А;
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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 АПРИЛ 2005 г.

I.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

• С решение № 383/08.04.2005 год. се прекратява действието на
Разрешение № 368/08.09.2003г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Велинград, ул “Хан
Аспарух” № 36, издадено на ЕТ “НЕВИ – НАЙДЕН ШОПОВ”, гр.
Пазарджик, преди изтичане на срока му;
• С решение № 409/18.04.2005 год. се прекратява действието на
Разрешение № 150/31.03.2004 год. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Димитровград, бул “Димитър
Благоев” № 9 – зала “Москва”, издадено на “КОРА” ЕООД, гр.
Хасково, 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 АПРИЛ 2005 ГОД.

I. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
• С решение № 385/18.04.2005 год. отказва да даде разрешение
на “КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес гр. Свиленград, пл. “14 март”, кс “Али Баба”. Отстоянието от входа на игралната зала, до входа на
оградата на учебно заведение ПГССИ ”Христо Ботев”, гр. Свиленград,
измерено по най – прекият път по маршрут № 1 е 263,5 (двеста
шестдесет и три и половина) метра;
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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 АПРИЛ 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 № 381/08.04.2005 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”;
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II. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
• С решение № 406/18.04.2005 год. утвърждава на “КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, представените промени в “Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, за игрална зала с адрес: гр. Благоевград, Фото –
студио, кв. 113, пл. 5497; утвърждава система за формиране на премия
“ДЖАКПОТ” тип BG JP 20.11; утвърждава задължителни образци за
счетоводна отчетност за хазартни игри с игрални автомати за премия
“ДЖАКПОТ”;
• С решение № 443/29.04.2005 год. утвърждава на “АПОГЕЙ”
ЕООД, гр. Котел, “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, за
игрална зала с адрес: гр. Котел, ул. “Раковски” № 47; в игралната зала
ще бъде инсталирана система за формиране на специална премия
“ДЖАКПОТ” тип BG JP 20.11; утвърждава отчет за премия
“ДЖАКПОТ”;
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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 МЕСЕЦ АПРИЛ 2005 г.
I. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№ Удосто Наименование Тип/версия
по верение
ред
№
1.

ИА 667

2.

ИА 668

3.

ИА 669

4.

ИА 670

5.

ИА 671

THE
IGT iGame+
MUNSTERS
MD3
RISQUE
IGT iGame+
BUSINESS MD3
ADMIRAL
AMERICAN/
BULGARIAN
POKER II
ATRONIC
CASHLINE

VSM 037

GONE
FISHING

IT’S MY IGT iGame+

Вид

Производител/
вносител
Номер на
разрешение

видеорийл

Рециклирал/
Номер на
разрешение

Заявител

IGT, вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
видеорийл IGT, вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
видеопокер Novomatic Ind.
GmbH

“Новотроник” ЕООД
чл. 18, ал. 2 от ЗХ

видеорийл

“Желев Геймс” ЕООД

видеорийл

PARTY
6.

ИА 672

ATRONIC
CASHLINE

GREEN JADE

видеорийл

7.

ИА 673

ATRONIC
CASHLINE

HAPPY
SAFARI

видеорийл

8.

ИА 674

ATRONIC
CASHLINE

OLE_OLE

видеорийл

9.

ИА 675

ATRONIC
CASHLINE

BEAR
видеорийл
NECESSITIES

Atronic International
GmbH,
вносител “Желев
Геймс” ЕООД
№ 287/05.05.2004г.
IGT,вносител
“Балканфон” ЕООД
№ 072/26.04.2002г.
Atronic International
GmbH,
вносител “Желев
Геймс” ЕООД
№ 287/05.05.2004г.
Atronic International
GmbH,
вносител “Желев
Геймс” ЕООД
№ 287/05.05.2004г.
Atronic International
GmbH,
вносител “Желев
Геймс” ЕООД
№ 287/05.05.2004г.
Atronic International
GmbH,
вносител “Желев
Геймс” ЕООД
№ 287/05.05.2004г.

“Балканфон” ЕООД
“Балканфон” ЕООД

“Балканфон” ЕООД
“Желев Геймс” ЕООД

“Желев Геймс” ЕООД

“Желев Геймс” ЕООД

“Желев Геймс” ЕООД
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10. ИА 676

BALLY 2000

Multi Gaming
System (PC)

мултигейм

Bally Mfg.

11. ИА 677

JOPPY

FE 2081

механичен
рийл

Bally Mfg.

12. ИА 678

CASH SPLASH

Aristocrat 540
ST

Aristocrat Ltd.

13. ИА 679

RED WHITE
BLUE

IGT S SLOT
PLUS

14. ИА 680

BUZZY BEE

Aristocrat
540 ST

eлектромеханичен
слот
eлектромеханичен
слот
eлектромеханичен
слот

15. ИА 681

16. ИА 682

17. ИА 683

18. ИА 684

19. ИА 685

20. ИА 686

Fortuna
Automaten
Holland
Fortuna
Automaten
Holland

IGT

МБ-И ЕООД
№ 316/14.09.2001г.
МБ-И ЕООД
№ 316/14.09.2001г.
"Плежър Къмпани" АД
№ 108/16.04.2003г

B.S.Electronics "Актив БГ" АД
чл. 18, ал. 2 от ЗХ

Aristocrat Ltd.,
вносител
"Плежър Къмпани"
АД
№ 108/16.04.2003г.
SUPER BLACK Aristocrat
eлектроме- Aristocrat Ltd.
PEARL
540 ST
ханичен
вносител
слот
"Плежър Къмпани"
АД
№ 108/16.04.2003г.
KARAT PATCH Aristocrat
eлектроме- Aristocrat Ltd.
540 ST
ханичен
вносител
слот
"Плежър Къмпани"
АД
№ 108/16.04.2003г.
ATRONIC
GOLDEN CITY видеорийл Atronic International
CASHLINE
GmbH,
вносител “Желев
Геймс” ЕООД
№ 287/05.05.2004г.
ATRONIC
APHRODITE видеорийл Atronic International
CASHLINE
GmbH,
вносител “Желев
Геймс” ЕООД
№ 287/05.05.2004г.
ATRONIC
PENNY PIPER видеорийл Atronic International
CASHLINE
GmbH,
вносител “Желев
Геймс” ЕООД
№ 287/05.05.2004г.
ATRONIC
GOLD
видеорийл Atronic International
CASHLINE
SEEKERS
GmbH,
вносител “Желев
Геймс” ЕООД
№ 287/05.05.2004г.

"Плежър Къмпани" АД

"Плежър Къмпани" АД

"Плежър Къмпани" АД

“Желев Геймс” ЕООД

“Желев Геймс” ЕООД

“Желев Геймс” ЕООД

“Желев Геймс” ЕООД

II. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред

Допълнение

21. ИА 035.1

Удостоверение
№
ИА 035

Наименование

БАРГЕЙМ

Тип/
версия
BG 11-10,
вер. 3.05V

Вид

Производител/
вносител
Номер на
разрешение

видео
"Казино
(мултигейм) Технологии" АД
№ 323/18.09.2001г.

Заявител

"Казино
Технологии" АД

