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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2007 ГОД.
І. ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
· С решение № 622/08.05.2007 год. дава разрешение на „Р.И.О.
ПРЕМИЕР” ЕООД, гр. София за внос и разпространение на игрални
съоръжения за хазартни игри за срок от 5 (пет) години;
· С решение № 623/08.05.2007 год. дава разрешение на „МАКС
БЕТ” ЕООД, гр. София за внос и разпространение на игрални
съоръжения за хазартни игри за срок от 5 (пет) години;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 624/08.05.2007 год. дава разрешение на
ЕТ “ДЖОЙ – ПАВЛИН ПЕНЧЕВ”, гр. Ловеч, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Ловеч, ул.“Търговска”№72, с 12 (дванадесет) броя
игрални автомата, с 12 (дванадесет) броя игрални места;
· С решение № 625/08.05.2007 год. дава разрешение на
“НАБА ГЕЙМС” ООД, гр. Варна, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Варна, р-н. Владислав Варненчик, ІІ-ри микрорайон, ТК,
м.59+60+61 с 20 (двадесет) броя игрални автомата, с 20 (двадесет) броя
игрални места;
· С решение № 626/08.05.2007 год. дава разрешение на
“КОЛОРАДО” ЕООД, гр. Раковски, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, бул. “Шести Септември”№193А, с 20 (двадесет) броя
игрални автомата, с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 627/08.05.2007 год. дава разрешение на
„ Е.Г. - БАЛЧИК”, гр. София за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Балчик, ул. “Дунав” №2, с 16 (шестнадесет) броя игрални автомати, с
16 (шестнадесет) броя игрални места;
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· С решение № 628/08.05.2007 год. дава разрешение на
“БРАТЯ МАТЕВИ” ЕООД, гр. София за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с
адрес: гр. София, район Лозенец, бул. “Арсеналски” №15, с 20
(двадесет) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 662/23.05.2007 год. дава разрешение на
“РАДКА МОСКОВА” ООД, гр. Самоков за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с
адрес: гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” №5, с 21 (двадесет и един)
броя игрални автомати с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
· С решение № 663/23.05.2007 год. дава разрешение на
„ФОРТЕ КАРД-ГД” ООД, гр. Гоце Делчев за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “Кавала” №5, с 24 (двадесет и
четири) броя игрални автомати, с 29 (двадесет и девет) броя игрални
места;
· С решение № 664/23.05.2007 год. дава разрешение на
„ ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, район Красно село, ул. “Кн. Климентина” №4, с 10 (десет)
броя игрални автомати, с 20 (двадесет) броя игрални места;
· С решение № 665/23.05.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„ ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Лозница, община Лозница, обл. Разград, ул. “Йордан
Йовков” №6, с 10 (десет) броя игрални автомати, с 10 (десет) броя
игрални места;
· С решение № 715/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ВЕЛЕН” ООД , гр. София за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, ул. “Христо Шишманов” №53, с 15(петнадесет) броя
игрални автомати, с 15 (петнадесет) броя игрални места;
· С решение № 716/31.05.2007 год. дава разрешение на
„МОТ-70” ЕООД, гр. Бургас за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Свети Влас, община Несебър, ул. “Цар Симеон” №25, с 10 (десет)
броя игрални автомати, с 10 (десет) броя игрални места;
· С решение № 717/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София за организиране на хазартни игри
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с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Костенец, УПИ І-627, кв. 89-Б, с 10 (десет) броя игрални автомати, с 10
(десет) броя игрални места;
· С решение № 718/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
к.к Златни пясъци, ул. “Алея Кемпински” №1, „Кемпински хотел
Ермитаж” с 60 (шестдесет) броя игрални автомати, с 60 (шестдесет)
броя игрални места;
· С решение № 718/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
к.к Златни пясъци, ул. “Алея Кемпински” №1, „Кемпински хотел
Ермитаж” с 60 (шестдесет) броя игрални автомати, с 60 (шестдесет)
броя игрални места;
· С решение № 719/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ЧЕРНО И БЯЛО-2007” ЕООД, гр. София за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Сливен, ул. “Търговска” №3, с 20 (двадесет) броя
игрални автомати, с 25 (двадесет и пет) броя игрални места;
· С решение № 720/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ЗЛАТНА РОЗА - 2” ЕООД, гр. София за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Лом, ул. “Иван Асен” №2, с 10 (десет) броя игрални автомати, с 10
(десет) броя игрални места;
· С решение № 721/31.05.2007 год. дава разрешение на
„Д - 3” ЕООД, гр. Пловдив за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: с. Баня,
община Разлог, ул. “Ангел Даракчиев” №34, с 10 (десет) броя игрални
автомати, с 10 (десет) броя игрални места;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЕЧЕ
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2007 ГОД.
І . ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
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· С решение № 667/23.05.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на
“КЕПРИКОРН 555” ЕООД, с. Аксаково, обл. Варна за организиране
на хазартни игри в игрално казино за срок от 5 (пет) години в игрално
казино: “DIAMOND CLUB” с адрес: гр. Варна, к.к. “Златни пясъци”,
х-л. “Хавана”;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ СЪС ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ СЛУЧАЙНИ
СЪБИТИЯ
· С решение № 722/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ГОЛФО ГЕЙМС” ООД, гр. София за продължаване на срока на
издадено разрешение за хазартна игра със залагания върху случайни
събития чрез телефонна или телекомуникационна връзка- ТЕЛЕЛОТО за
срок от 5 (пет) години ;
ІІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение № 629/08.05.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на “КОМЕРС”
ЕООД, гр. Севлиево за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Павликени, област Велико Търново, ул. “Атанас Хаджиславчев“
№5;
· С решение № 723/31.05.2007 год. дава разрешение за
продължаване на срока на вече издадено разрешение на “ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД, гр. Свиленград за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Хасково, ул. “Отец Паисий“ №34;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2007 ГОД.
I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
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· С решение № 702/23.05.2007 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
образец на билет за участие в моментната лотарийна игра „Щастливият
миг” и „Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на моментната лотарийна игра „Щастливият миг”;
· С решение № 703/23.05.2007 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
образец на билет за участие ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ ДЯЛ – 2007 г. за
подпомагане на конкретни дейности, свързани с образованието на хора с
увреждания;
· С решение № 704/23.05.2007 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
образец на билет за участие в дял ШЕСТИ-2007 на периоидичната дялова
лотарийна игра организирана от ДП “ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
ІІ. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
· С решение № 701/23.05.2007 год. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” ООД, гр. София, за
промени в обектите, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за
тото играта „ТОТО 2”;
· С решение № 777/31.05.2007 год. дава разрешение на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” ООД, гр. София, за
утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на тото игрите : „ТОТО 2 -6/49”, „ТОТО 2 6/42” и „ТОТО 2 -5/35”;
IIІ.
ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

· С решение № 705/23.05.2007 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 № 706/23.05.2007 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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· С решение № 707/23.05.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
пунктовете в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото
играта „ЕВРОШАНС”;
· С решение № 778/31.05.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на
пунктовете в които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото
играта „ЕВРОШАНС”;
ІV. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
· С решение № 668/23.05.2007 год. дава разрешение на
“КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София за подмяна на 2 (два) броя игрални
маси, разположени в игрално казино с адрес: с. Кулата, общ.Петрич,
обл. Благоевград, магистрално шосе Е-79;
· С решение № 724/31.05.2007 год. дава разрешение на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София за намаление с 4 (четири) броя на игралните
автомати, разположени в игрално казино с адрес: гр. София, бул. “Кн.
Мария Луиза” №131, х-л. “София Принцес Хотел”;
· С решение № 725/31.05.2007 год. дава разрешение на “АКТИВ
БГ” АД, гр. София за подмяна на 8 (осем) броя на игралните автомати,
разположени в игрално казино с адрес: гр. София, бул. “Кн. Мария
Луиза” №131, х-л. “София Принцес Хотел”;
· С решение № 726/31.05.2007 год. дава разрешение на “ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” АД, гр. София за подмяна на 6
(шест) броя игрални автомати, разположени в игрално казино с адрес: гр.
София, бул. “Генерал Тотлебен” №8, х-л. “Родина”;
· С решение № 727/31.05.2007 год. дава разрешение на
“ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. Варна за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните маси и с 24 (двадесет и четири) броя на игралните автомати,
разположени в игрално казино с адрес: к.к. Слънчев бряг, община
Несебър, област Бургас, х-л. “Хризантема”;
· С решение № 728/31.05.2007 год. дава разрешение на
“ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив за намаление с 4 (четири) броя
на игралните автомати, разположени в игрално казино с адрес: гр.
Пловдив, ул. “Капитан Райчо” №2, х-л. “Тримонциум Принцес”;
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· С решение № 729/31.05.2007 год. дава разрешение на
“ГЛОБУС 1997” АД, гр. Бургас за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати и утвърдени “Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” с влючени условия и правила за формиране на специална премия
“ДЖАКПОТ”, в игрално казино с адрес: гр. Бургас, ул.
“Александровска” №21, мецанин на “Интерхотел България”;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение №630/08.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ “СИЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна с 13
(тринадесет) броя игрални съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални
места с 15 (петнадесет) броя игрални съоръжения с 20 (двадесет) броя
игрални места, увеличение с 20 (двадесет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.”Цар Петър” №15;
· С решение №631/08.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ “СИЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Камено, ул.”Неделчо
Камбов” №1;
· С решение №632/08.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ “СИЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за увеличение с 2 и
подмяна на 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Айтос, ул. „Хаджи Димитър” №22;
· С решение №633/08.05.2007 год. дава разрешение на
“ИНФИНИТИ” ЕООД, гр. Враца, за увеличение с 9 (девет) броя на
игралните автомати и Утвърждаване на промени в „Задължителни
игрални удловия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: с. Казичане, район
Панчарево, Столична община, ул. „Цар Борис ІІІ” №68, ет.2;
· С решение №634/08.05.2007 год. дава разрешение на “ЕРА
ЕЛИТ 3” ЕООД, гр. Севлиево, за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати и Утвърждаване на промени в „Задължителни
игрални удловия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к.
„Меден рудник”, срещу блок 415;
· С решение №635/08.05.2007 год. дава разрешение на “ПИТ
2000”, ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Гурко” №62;
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· С решение №636/08.05.2007 год. дава разрешение на “ФОКС 1” ЕООД, гр. Бургас, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област Бургас, бул. „България”
№ 2;
· С решение №637/08.05.2007 год. дава разрешение на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Априлци, област Ловеч, ул.
„Априлско въстание” №2;
· С решение №638/08.05.2007 год. дава разрешение на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Севлиево, ул. „Стара планина”
№34;
· С решение №639/08.05.2007 год. дава разрешение на
“КЕНОМАТ” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,ул. „Трапезица”
№3;
· С решение №640/08.05.2007 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за намаление с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул.
„Славянски” №78;
· С решение №641/08.05.2007 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати и намаление с 3 (три) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. „25-ти септември” №23;
· С решение №642/08.05.2007 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Васил
Левски” №17;
· С решение №643/08.05.2007 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, намаление с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „11-ти
август” №3а;
· С решение №644/08.05.2007 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на с 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.”Дондуков”
№26;
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· С решение №645/08.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ЕКЗОТИКА – 2 – БИСЕР АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, за увеличение с 8
(осем) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Търговище, ул.”Цар Симеон” № 1;
· С решение №646/08.05.2007 год. дава разрешение на
ЕТ“ОРЛИН ИВАНОВ - КОМЕРС”, гр. Русе, за подмяна на 5 (пет)
броя и увеличение с 1( един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Нови Пазар, област Шумен, ул. „Оборище” №1А;
· С решение №647/08.05.2007 год. дава разрешение на СД
“ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за
увеличение са 6 (шест) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Асен Златаров” №1;
· С решение №648/08.05.2007 год. дава разрешение на “ШАНС
07” ЕООД, гр. Поморие, за увеличение с 5 (пет) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, общ. Несебър, обл.
Бургас, ул. „Струма” №23 ;
· С решение №649/08.05.2007 год. дава разрешение на “ММ и
В” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Поп Груйо” №73;
· С решение № 650/08.05.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” №11;
· С решение № 651/08.05.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати и увеличение с 2 (два) броя на игралните места в игрална зала с
адрес: гр. Каварна, Общински пазар, търговски обект №12;
· С решение № 652/08.05.2007 год. дава разрешение на
„ФОРТЕ КЛУБ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван
Вазов” №98;
· С решение № 653/08.05.2007 год. дава разрешение на
„БОЛЕРО” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Ботевградско шосе”
№44;
· С решение № 654/08.05.2007 год. дава разрешение на „ЕМ
ДЖИ ХОЛИДЕЙ” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стамболийски, област
Пловдив, ул. „Антим І” №2, хотелски комплекс „Тракия”;
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· С решение № 655/08.05.2007 год. дава разрешение на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, за увеличение с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Ботевград, бул. „3-ти
март” №79, хотел „Ботевград”;
· С решение № 656/08.05.2007 год. дава разрешение на
„ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС” ООД, с Банево, обл. Бургаска, за
подмяна на 16 (шестнадесет) броя игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” №2;
· С решение № 657/08.05.2007 год. дава разрешение на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални съоръжения с 12 (дванадесет) броя игрални места със 12
(дванадесет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
ул. „Отец Паисий” №34;
· С решение № 658/08.05.2007 год. дава разрешение на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 9 (девет) броя
и увеличение с 5 (пет) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Димитровград, бул. „”България” №5;
· С решение № 659/08.05.2007 год. дава разрешение на „НАВИ”
ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в игрална
зала с адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски”
бл. 47А;
· С решение № 660/08.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„НЕВЕНА ДИМИТРОВА”, с. Марково, обл. Пловдив за подмяна на 7
(седем) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Даме Груев” №36;
· С решение № 669/23.05.2007 год. дава разрешение на „ЕМ
ДЖИ” ЕООД, гр. Варна за увеличение с 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, кв. „Владислав
Варненчик”, до бл. №7, магазин №148;
· С решение №670/23.05.2007 год. дава разрешение на “ММ и
В” ЕООД, гр. София, за подмяна на 20 (двадесет) броя и увеличение с
15 (петнадесет) броя игрални съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални
места, броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич,
ул. „Цар Борис ІІІ” № 45, хотелски комплекс „БАЦ”;
· С решение №671/23.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ “ВИТ
–64 – ВАСИЛ ТОШЕВ”, гр. Велинград, обл. Пазарджик за подмяна на
1 (един) брой игрален автомат и увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград, ул.
„Александър Стамболийски” бл.2;
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· С решение №672/23.05.2007 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 №673/23.05.2007 год. дава разрешение на
“Д-3” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: с. Ягодово, общ. Родопи, област Пловдив, ул.
„Христо Ботев” №21;
· С решение № 674/23.05.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. Разград, ул.”Искър” №16;
· С решение № 675/23.05.2007 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 № 676/23.05.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за увеличение с 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър
Малинов” ,УПИ ХV и ХVІ, кв. 5-е, Търговско - административен
комплекс;
· С решение № 677/23.05.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати с 10 (десет) броя игрални места и намаление с 2 (два) броя на
игралните места в игрална зала с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода”
№2а;
· С решение № 678/23.05.2007 год. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за увеличение с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ул. „Н.
Войводов” №19;
· С решение №679/23.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ТОМИ-НТОМА ГЪНЕВ”, гр. Бургас, за подмяна на 4 (четири) броя и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, комплекс „Славейков” пред бл.64;
· С решение № 680/23.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„НЕВЕНА ДИМИТРОВА”, с. Марково, обл. Пловдив за подмяна на 3
(три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул.
„Търговска” №1;
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· С решение № 681/23.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ГЕОРГИ КУКОВ”, гр. Пловдив за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати и Утвърждаване на промени в „Задължителни игрални удловия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”в игрална зала с адрес: с. Йоаким Груево, община
Стамболийски, област Пловдив;
· С решение № 682/23.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ПЕТЪР С. ЯЧЕВ”, гр. Раковски, обл. Пловдив за подмяна на 4
(четири) броя и увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Раковски, община Пловдив, ул. „Оборище”
№25;
· С решение № 683/23.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ПЕТЪР ПЕТРОВ - 90”, гр. Велико Търново за подмяна на 3 (три)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново,
бул. „България” №29;
· С решение № 684/23.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ПЕТЪР ПЕТРОВ - 90”, гр. Велико Търново за подмяна на 6 (шест)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул.
„Христо Ботев” №8;
· С решение № 685/23.05.2007 год. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков за подмяна на 8 (осем) броя и
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, ул. „Стефан Караджа”, комплекс „Рила” 3, секция
„Б”;
· С решение № 686/23.05.2007 год. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение със 7 (седем) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, ул. „Ихтиманско шосе” №1;
· С решение № 687/23.05.2007 год. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, ул. „Георги
Димитров” №5;
· С решение № 688/23.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ЙОАН ВЪЛКАНОВ”, гр. Казанлък за увеличение с 1 (един) брой
игрално съоръжение с 5 (пет) броя игрални места, броя на игралните
съоръжения в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Петко Каравелов”
№3;
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· С решение № 689/23.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”, гр. Бургас за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул.
„Александровска” №113;
· С решение № 690/23.05.2007 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 № 691/23.05.2007 год. дава разрешение на „СТАР
ГЕЙМС” ООД, гр. Варна за подмяна на 6 (шест) броя игрален автомат
в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Съборна ” №36;
· С решение № 692/23.05.2007 год. дава разрешение на
„ИНТЕР-1-ГРУП” ООД, гр. Ловеч за увеличение със 7 (седем) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул.
„Търговска”89;
· С решение № 693/23.05.2007 год. дава разрешение на
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево за увеличение със 7 (седем) и
подмяна на 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Троян, ул. „Васил Левски” №32;
· С решение № 694/23.05.2007 год. дава разрешение на
„КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Македония”
№2-4;
· С решение № 695/23.05.2007 год. дава разрешение на
„ФИЛАДЕЛФИЯ” ООД, гр. Плевен за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Левски, ул. „Александър
Стамболийски” №42;
· С решение № 696/23.05.2007 год. дава разрешение на
„КАРИНА” ООД, гр. София за подмяна на 1 (един) брой на игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе”
подлез „Студентски общежития”;
· С решение № 697/23.05.2007 год. дава разрешение на „БРАТЯ
МАТЕВИ” ЕООД, гр. София за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост
1А, бл.502 до вх.В;
· С решение № 698/23.05.2007 год. дава разрешение на „ШЕРИ
БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, подлеза на бул. „Васил
Левски” и ул. „Гурко”;
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· С решение № 699/23.05.2007 год. дава разрешение на „БИ АЙ
ДЖИ-ГРУП” ООД, гр. София за подмяна на 1 (един) и увеличение с 10
(десет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: к.к.
„Слънчев бряг”, общ. Несебър, хотел „Корал”;
· С решение №700/23.05.2007 год. дава разрешение на
„ЦЕЗАР” ЕООД, гр. Плевен за подмяна с 5 (пет) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов” №14;
· С решение №731/31.05.2007 год. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София за подмяна с 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, пл. „Христо
Ботев”;
· С решение №732/31.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„МАКАО – ГЕОРГИ ДИМОВ”, гр. Пловдив за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Димитър Талев”№59;
· С решение №733/31.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ЙОПИ – ПИЕР ЙОСИФОВ”, гр. Пловдив за подмяна с 3 (три) броя
игрални автомати и Утвърждаване на промени в „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „6-ти
Септември” №149;
· С решение №734/31.05.2007 год. дава разрешение на
„МЕМФИС ГЕЙМС” ООД, гр. София за подмяна с 5 (пет) броя и
намаление с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №103;
· С решение №735/31.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив за увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Чепеларе, обл.
Смолян, ул. „Васил Дечев” №11;
· С решение №736/31.05.2007 год. дава разрешение на „ТИЙ
ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив за подмяна с 2 (два) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър І” №42;
· С решение №737/31.05.2007 год. дава разрешение на „ТИЙ
ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив за подмяна на 9 (девет) броя игрални
автомати и намаление с 1 (един) брой игрален автомат с 6 (шест) броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз
Александър І” №42;
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· С решение №738/31.05.2007 год. дава разрешение на „ТИЙ
ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска”
№53;
· С решение №739/31.05.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„ДАНИЦА-ДИМИТЪР СТОЕВ”, гр. Горна Оряховица за подмяна
на 3 (три) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Силистра,
ул. „Симеон Велики” №16;
· С решение №740/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ФЕНИКС 2004” ЕООД, гр. Сливен за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър”
№33;
· С решение №741/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ФЕНИКС 2004” ЕООД, гр. Сливен за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора, обл. Сливен,
кв. „Загоре”, до бл №1;
· С решение №742/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, община Одесос, ул.
„Людвиг Заменхов” №4;
· С решение №743/31.05.2007 год. дава разрешение на „УДИ
ГРУП” ООД, гр. Пловдив за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” №76;
· С решение №744/31.05.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали за увеличение с 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Раднево, област
Стара Загора, ул. „Заводска” №1;
· С решение №745/31.05.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул.
„България” №70А;
· С решение №746/31.05.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати и увеличение с 4 (четири) броя на игралните
места в игрална зала с адрес: гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска”
№1;
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· С решение №747/31.05.2007 год. дава разрешение на
„МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати и Утвърждаване на промени в „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров”
№115;
· С решение №748/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ДРАГОШИН” ЕООД, гр. Исперих за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград,
ул. „Васил Левски” №70;
· С решение №749/31.05.2007 год. дава разрешение на
ЕТ„ПЕТТЕ ЗОДИИ-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ”, гр. Несебър за подмяна
на 4 (четири) броя игрални автомати и Утвърждаване на промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Богориди” №8;
· С решение №750/31.05.2007 год. дава разрешение на „ИВ ГЕТ” ООД, гр. Асеновград за увеличение със 7 (седем) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Асеновград, област
Пловдив, бул. „България” №2;
· С решение №751/31.05.2007 год. дава разрешение на „ФОКС1” ЕООД, гр. Бургас за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с „Братя Миладинови” бл.38
(партер);
· С решение №752/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София за подмяна на 3 (три) и
увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” №11;
· С решение №753/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Баба Тонка”
№2;
· С решение №754/31.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ” ЕООД, гр. Пловдив за подмяна на 4 (четири)
броя и увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” №3,
търговски център „Асеновец”;
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· С решение №755/31.05.2007 год. дава разрешение на „ЛОТОС
- 93” ООД, гр. Стамболийски за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с
1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стамболийски, ул. „Цар Симеон” №20;
· С решение №756/31.05.2007 год. дава разрешение на „ВЕЛЕН
– 53 – ВЛАДИМИР ЕФТИМОВ” ЕООД, гр. София за подмяна на 4
(четири) и увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Гълъбово, ул. „Д-р Жеков” №9;
· С решение №757/31.05.2007 год. дава разрешение на „КАРТ
Д.Д.” ООД, гр. София за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” №15;
· С решение №758/31.05.2007 год. дава разрешение на „СИТ 99” ООД, гр. София за увеличение с 4 (четири) броя на игралните
автомати и Утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за формиране на специална премия
„ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Перник, бул. „Мария Луиза”
№144, магазин „Деница” 1;
· С решение №759/31.05.2007 год. дава разрешение на „Е.Г. ОРЛАНДО” ЕООД, гр. София за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски”
№192;
· С решение №760/31.05.2007 год. дава разрешение на „Д и Д”
ООД, гр. Враца за подмяна на 3 (три) и увеличение с 6 (шест) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Мездра, ул. „Христо
Ботев” №43, жилищен блок „Химик-2” - партер;
· С решение №761/31.05.2007 год. дава разрешение на „Д и Д”
ООД, гр. Враца за подмяна на 2 (два) и увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”,
супер №25;
· С решение №762/31.05.2007 год. дава разрешение на „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Мусала” №2;
· С решение №763/31.05.2007 год. дава разрешение на „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Васил Петлешков” с/у
бл. №10А;
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· С решение №764/31.05.2007 год. дава разрешение на „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна,
р-н. „Владислав
Варненчик”, Централен пазар;
· С решение №765/31.05.2007 год. дава разрешение на „НАБА
ЙИСТГРУП” ООД, гр. Варна за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Долни Чифлик, обл. Варна, на
ъгълъ на ул. „Батак” и ул. „Тича”;
· С решение №766/31.05.2007 год. дава разрешение на „НАБА
ГЕЙМС” ООД, гр. Варна за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н. „Владислав Варненчик”, ІІ-ри
микрорайон, ТК, м. 59+60+61;
· С решение №767/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪНГЕЙМС” АД, гр. София за подмяна
на 11 (единадесет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” №68;
· С решение №768/31.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ”, гр. Пловдив за увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Девин, обл.
Смолян, ул. „Освобождение” №37;
· С решение №769/31.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив за увеличение с 5 (пет)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,. ул.
„Гладстон” №7-9;
· С решение №770/31.05.2007 год. дава разрешение на
„КОНТИ” ООД, гр. Русе за увеличение с 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил” №102;
· С решение №771/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 10 (десет) броя на игралните автомати и Утвърждаване на
промени в „Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес:
гр. София, кв. Ботунец, Коопбистро;
· С решение №772/31.05.2007 год. дава разрешение на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати и Утвърждаване на
промени в „Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес:
гр. Бухово, ул. „Никола Бонев” бл. 9, магазин №2;
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· С решение №773/31.05.2007 год. дава разрешение на „ПИТ
2000” ООД, гр. София за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Гурко” №62;
· С решение №774/31.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София за подмяна на 6 (шест)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Мадрид” №4;
· С решение №775/31.05.2007 год. дава разрешение на ЕТ
„РАДЕЛА – РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София за подмяна на 4 (четири)
и увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №12, бл.10;
· С решение №776/31.05.2007 год. дава разрешение на „ЛАЙТ
ИН ГЕЙМ” ООД, гр. Пловдив за подмяна на 5 (пет) броя и увеличение
с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Свиленград, ул. „Христо Шишманов” -автогара;
VІ. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
· С решение №708/23.05.2007 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “ФСО” ООД, гр. София в издадено
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати –
вписва промяна на адреса на управление както следва: гр. София, район
„Надежда”, ж.к. „Надежда”, бл. 150, вх.”В”, ап. 117;
· С решение №709/23.05.2007 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “АМЮГЕЙМС - БЪЛГАРИЯ”
ООД, гр. Варна в издадено разрешение за организиране на хазартни
игри с игрални автомати – вписва промяна на адреса на управление заличава досегашния и вписва нов: гр. Варна, ул. „Генуа” №3;
· С решение №788/31.05.2007 год. дава разрешение за
вписване на нови обстоятелства на “ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София
в издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати – вписва като съдружник и управител Георги Траянов Милев.
Дружеството ще се представлява и управлява от управителите : Маринчо
Андреев Петков, Борислав Душков Михайлов и Георги Траянов Милевзаедно и поотделно;
VІІ. ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
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· С решение №711/23.05.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в издадено разрешение № 400/16.03.2007г. за
утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за формиране на специална премия
„ДЖАКПОТ” на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София в игрална зала с
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” №1;
· С решение № 712/23.05.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 598/14.05.2007 г. за издаване на
разрешение на “М.М.Г.” ООД, гр. Враца за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар
Симеон І” №33;
· С решение № 713/23.05.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в издадено разрешение № 367/02.04.2007 г. за
организиране на хазартни игри с игрални автомати на “РАДКА
МОСКОВА.” ООД, гр. Самоков за корегиране на Предложението на
позиция № 20 в таблицата с игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Александър Велики” №56;
· С решение № 789/31.05.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в издадено разрешение № 492/06.04.2007 г. за
подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати и утвърждаване на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” на “ВЕЛЕН” ООД,
гр. София в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 10”, ул.
„Орион” до бл. №147;
· С решение № 790/31.05.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в издадено разрешение № 493/06.04.2007 г. за
подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати и утвърждаване на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия и
правила за формиране на специална премия „ДЖАКПОТ” на “ВЕЛЕН”
ООД, гр. София в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „ Г.С.
Раковски” №122;
· С решение № 791/31.05.2007г. допуска поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 501/24.05.2007 г. за издаване на
разрешение на “НАЦИОНАЛ ГРУП.” ООД, гр. Враца за организиране
на хазартни игри с игрални автомати;
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СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА
ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2007 Г.
· С решение № 665/23.05.2007 год. отказва да даде
разрешение на ЕТ„ ДОСИКО – ДИМИТЪР ИВАНОВ”, гр. Варна за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. “Никола Михайловски”
№22;
· С решение № 714/31.05.2007 год. отказва да даде
разрешение на ЕТ “НУШИ – ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА”, гр.
Ботевград, за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Етрополе, общ.
Етрополе обл. Софийска, кв.8, отказва да утвърди на представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” ; задължителни
изисквания за игралните зали с хазартни игрални автомати и
задължителните правила за организацията на работата и финансовия
контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати;

СПРАВКА
А 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 2007 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УТВЪРДИ:
1. “Задължителни игрални условия
организиране и провеждане на хазартни игри”;

и

правила

за
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2. “Задължителни изисквания за игрални зали и игралните
казина по отношение вида на помещенията или сградата,
минимална площ и разпределението на помещенията”;
3. “Задължителни правила за организация на работа и
финансов контрол при провеждане на хазартни игри и образци за
счетоводна отчетност”
НА СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАТОРИ НА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ:
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
· С решение № 779/31.05.2007 год. утвърждава на “ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане
на хазартни игри в игрално казино” с включени правила за формиране и
разпределение на допълнителна периодична предметна премия “Supre
Car” в игрално казино с адрес: гр. София, бул. “Генерал Тотлебен” №8,
хотел “Родина”;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
· С решение № 661/08.05.2007 год. утвърждава на „РЕКС
ГРУП” ООД, гр.София, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за формиране на специална
премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Вашингтон” №7;
· С решение №780/31.05.2007 год. утвърждава на ЕТ “СТАРТ
90 –ВАЛЕРИ ХРИСТОВ”, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени правила за спечелване на
предметната награда на “ЗЛАТНА ПИРАМИДА” в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Ломско шосе„ №61;
· С решение № 781/31.05.2007 год. утвърждава на „КОНТИ”
ООД, гр. Русе, представените „Задължителни игрални условия и правила
за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за формиране на специална премия
“ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил”
№102;
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· С решение № 782/31.05.2007 год. утвърждава на ЕТ„ГЕОРГИ
БУКОРЕЩЛИЕВ”, гр. Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Гладстон” №7-9;
· С решение № 783/31.05.2007 год. утвърждава на „Д и Д” ООД,
гр. Враца, представените промени в „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за формиране на специална
премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”,
супер №25;
· С решение № 784/31.05.2007 год. утвърждава на „Д и Д” ООД,
гр. Враца, представените промени в „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за формиране на специална
премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Мездра, област Враца,
ул.”Христо Ботев” №43, жилищен блок „Химик-2”-партер;
· С решение № 785/31.05.2007 год. утвърждава на „БОЛЕРО”
ООД, гр. София, представените промени в „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислев
Варненчик”, ул. „Цанко Церковски” №5;
· С решение № 786/31.05.2007 год. утвърждава на ЕТ
„ВАЛЕНТИН ДУМЧЕВ”, гр. Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия “ДЖАКПОТ”в игрална зала с адрес: гр. Асеновград,
пл. „Акад. Николай Хайтов” №3, търговски център „Асеновец”;
· С решение №787/31.05.2007 год. утвърждава на “КУЙНС
ТРЕЙД” ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени правила за спечелване на предметни
награди “ЗЛАТНА ПИРАМИДА” в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Сливница„ №168;
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♠ УНГАРИЯ

♦ Хазартните игри в световната мрежа Интернет – забрана в
САЩ и регулиране във Великобритания
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♠ УНГАРИЯ
Хазартният бизнес в Унгария сега преживява не много добри времена.
Властите, поддържащи идеята за строителство на главен европейски център
за хазартни развлечения – „ЕвроВегас” – постепенно правят хазартното
законодателство все по-твърдо, като принудиха дребния и среден бизнес да се
отдръпне. Опитаха се да „удавят” бизнеса , като при това се оправдават със
своеобразна „резервация на хазарта”. Засега на унгарските власти се удаде да
намалят оборота на хазартния пазар в страната. Ще им се удаде ли да
реализират своята грандиозна идея , ще се разбере след няколко години.
Хазартният бизнес в Унгария е сравнително млад.появата на цивилизован
пазар на хазартни развлечения станало в началото на ХХ век. Видимата стабилност
привлякла дори чуждестранни инвеститори.През 1928г. Американска компания (в
самата Америка хазартните игри били забранени) инвестира немалко средства в
казино в Будапеща,разположено на живописния остров Маргарет в средата на
Дунав, но бизнесът просъществувал до началото на Втората световна война. След
войната, попадайки в сферата на влияние на Съветския съюз, в Унгария вече няма
място за хазартни игри.
В началото на 80-те години, ситуацията започва да се променя – Унгария
започва да търси нови стратегически партньори и започва диалог с
капиталистически страни.
Усетил вятъра на промените, един от основните лидери на пазара на хазартни
развлечения – компанията „Казино Австрия” , активизира своята дейност в
унгарското икономическо пространство, за което немалка роля изиграли
съседството с Австрия и някога общата им история. В резултат на такава дейност
се появила корпорация „Унгарско Казино” (Hungarian Casino Corporation).
Учредители на новото предприятие станали унгарци и австрийци. «Казино
Австрия» любезно отстъпило 51 процента от корпорацията на унгарската страна.
През 1981г. компанията наема под аренда помещение в хотел „Хилтън” в
Будапеща и организират там своето първо казино – „Казино Будапеща”. Игралният
дом приемал само „твърда” западна валута. Основна парична единица била
западногерманската марка, поради което най-чести посетители били жители на
Западна Германия, а в последствие и на Австрия,Англия,Франция и САЩ. Играта
се водела на френски език, но крупиетата били длъжни да знаят още немски и
английски. Всички дилъри били унгарски жители и изключително мъже на възраст
от 18 до 25 години (политика на „Казино Австрия” през тези години).
До 1990г. казината плащали данък с печалба, която варирала от 35 до 80% в
зависимост от доходите. През 1990г. правителството решило , че всички казина са
длъжни едновременно да заплатят по 1млн. долара и оттук нататък плюс 40% от
печалбата.
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Успешното функциониране на „Казино Будапеща” спомогнало корпорация
„Унгарско Казино” да разшири своята дейност. През 1983 г. било отворено
второто казино в Унгария, което се намирало в градчето Шопрон , недалеч от
границата с Австрия. Третото казино се появило през 1984 г. в курорта Хевиз на
езерото Балатон.
През 1991г. съществуващия вече десет години бизнес, получава правни
гаранции за своята дейност – приемат се ред нормативни актове, регулиращи
организирането и провеждането на хазартни игри в страната. Така, унгарския
Закон за концесиите от 1991г. (Act XVI of 1991) постановява, че монополното
право по организиране и провеждане на хазартни игри,принадлежи на държавата.
Обаче,според този закон, държавата може да преотстъпи даденото й право.
Компанията, на която ще бъде преотстъпено държавното монополно право, се
определя чрез търг. По-нататък дейностите на организатора на хазартни игри
изцяло се регламентира от унгарския Закон за хазартните игри от 1991г. (Act №
XXXIV of 1991). Този закон е действуващ и до сега, макар и с много изменения и
допълнения.
През 2005г. страната е разтресена от новината, че на словашко-австрийската
граница в градчето Безенье (1600 жители) , отстоящо на 180 км. от Будапеща (то е
разположен на пътя за Виена и Братислава) се планира изграждането на
грандиозен общоевропейски хазартен комплекс („Hungo Vegas”) с 25 хиляди слот
машини и игрални маси - своеобразен европейски Лас-Вегас – „ЕвроВегас”. На
правителството на Унгария останало само да подготви законодателната база,тъй
като в Унгария няма закони за големите казина. Смята се , че зад идеята за
изграждането на огромния комплекс стои американско-австрийски консорциум,
ръководен
от
австрийския
магнат
Ханс
Асамер.
В течение на 2005-2006 години в хазартното законодателство на страната са
внесени различни поправки, основна цел на които е , от една страна, да се подготви
почвата за изпълнение на грандиозния замисъл по строителството на „ЕвроВегас” ,
а от друга – да се съкрати съществуващия бизнес. Унгария заема челно място в
Източна Европа по количество хазартни заведения на глава от населението, но това
са предимно малки игрални зали. По настоящем в Унгария съществуват шест
казина: „Las Vegas”, „Tropicana” и „Varkert” ,намиращи се в Будапеща, а също така
и „Gyor”, „Sopron” и „Kecskemet”. Унгарските казина са най-старите на
източноевропейския пазар за любителите на традиционните игри с карти и
рулетки. Също така в страната съществуват 1 350 игрални зали от категория I и 18
600 зали от категория II (в питейни заведения).
Процесът по изменение на законодателството , върви и досега.Ние ще
разгледаме някои основни нововъведения, които вече са намерили място в закона.
Действуващите сега нормативни актове класифицират многообразието от
форми на хазартния бизнес в класове. В съответствие с новата редакция на закона
за хазартните игри, казината могат да бъдат два класа: клас I и клас II. За всеки от
тях са установени отделни изисквания. Казино от клас I трябва да оперира с не помалко от 100 игрални маси и 1000 игрални автомата. Този клас казино, както лесно
се забелязва, се явява като база за „ЕвроВегас”. Всички други казина, които не
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съответствуват на изискванията за клас I, автоматически попадат в клас II т.е. имат
право да оперират, както само с игрални маси, така и с автомати.
Собственик на дадено казино може да бъде държавата, държавата и частна
компания или само частна компания, която притежава за тази дейност съответна
концесия. В случая с концесия, компанията е длъжна да разполага с минимален
капитал от 1 милиард форинта (1000 форинта ~ 5 долара) за опериране на казино от
клас I или не по-малко от 100 милиона форинта за клас II. Ако обаче такова казино
се намира в Будапеща или в окръг Пещ, то размера на капитала за оператор на
казино от клас II ,се увеличава до 300 милиона форинта. Концесиите са с
продължителност съответно от 20 години за казино от клас I и 10 години – за клас
II.
Законът предявява ред изисквания към местоположението на казината и
непосредствено към реда за тяхната функциониране. Казината могат да се
помещават в здания, предназначени изключително за тази цел или в обособена,
изолирана част от здание. Казината са задължени да провеждат непрекъснат
контрол на играчите,от което следва че всички казина са длъжни да притежават
система за видеонаблюдение. Казината нямат право да предлагат на своите
клиенти игри, които се осъществяват посредством телекомуникационни средства
за връзка - телефон, Интернет и др. Категорично е забранено в казиното да играят
неговите собственици, управители, контролиращия и непосредствения игрален
персонал.
Министърът на финансите на Унгария е натоварен със законови пълномощия
по издаване на предписания, в които могат да бъдат постановени специфични
изисквания за игровия персонал, изисквания към някои видове игри, размера на
таксата за вход, реда за провеждане на финансови операции.
Измененията обхващат и реда за функциониране на залите с игрални
автомати. Отначало законът разделил на два класа игралните автомати. Например,
за игрални автомати от клас I се изисква технологически заложения среден процент
на възвращаемост (при 100 000 игри) да е над 80 процента. За класа II, например, е
наложено ограничение в размера на максималния залог - 200 форинта.
След това , законът класифицирал и самите зали с игрални автомати, като ги
разделя пак на две категории в зависимост от броя на автоматите. В игрални зали
от втора категория (това са питейни заведения, в които се сервира алкохол ) е
разрешено да се поставят не повече от два автомата от клас II. За игрални зали от
първа категория са предвидени по-твърди изисквания: законът ги задължава да се
помещават само в сгради, където за тях е предвиден отделен вход; в тези зали
задължително трябва да има не по-малко от 10 игрални автомата и за всеки автомат
трябва да се отделени минимум по 2 квадратни метра.
Разрешение за отваряне на нова зала се дава от Борда по хазартни игри на
Унгария. Местоположението на залата се определя от съответната община.
Съществуват и общи изисквания по отношение на местоположението: зали от
първа категория не могат да се разполагат в радиус от 200 метра от детски ,
образователни учреждения, младежки клубове, църкви и заведения от
здравеопазването.
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Разрешението за опериране на игрална зала се издава за срок от максимум 5
години. Разрешение за използване на игралния автомат се издава за срок от пет
години,считани от датата на неговото производство.
Задължително условие за издаване на разрешение се явява сертификацията
на автоматите в самата Унгария и наличие на заводски пломби на всякакво
хазартно оборудване.
Отказ за издаване на разрешение за откриване на игрална зала могат да
послужат следните обстоятелства: липса на идентифициращи табелки на
автоматите или на надписи върху табелките (като сериен номер, дата на
производство и др.); липса на технологическо заключения за автоматите и др.
Нововъведение от 2006г.е правната норма за „електронно казино”. Това не е
интернет-казино, това е разновидност на игралните зали , най-вече големите. В
съответствие със закона, игрална зала от първи клас може да получи статут на
„електронно казино”. За това също са въведени следните изисквания: операторът
на такава зала е длъжен да разполага с капитал от 50 милиона форинта, игралните
зали трябва да са оборудвани със система за видеонаблюдение, за всеки автомат
трябва да са отделени минимум 3 квадратни метра и др. Появата на новата
разновидност зали с игрални автомати може да бъде свързано с това, че закона
забрани използването на думата „казино” за игрални заведения,които не са
наистина казина.
Контролът и регулирането на пазара на хазартни развлечения в Унгария е
възложен на Съвет по хазартните игри. Този орган влиза в състава на
Министерството на финансите на страната. Съветът разглежда дела на искателите
за получаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри.
Членовете на Съвета щателно проучват биографията на искателя, неговия морален
облик. Отказ за издаване на разрешение е гарантиран, ако лицето по-рано е било
осъждано за икономически престъпления, престъпления против собствеността,
участвало е в организиране на незаконни игри, сериозно е нарушило данъчното
законодателство и др. Освен това, Съвета контролира дейността на операторите на
хазартни развлечения, налага глоби, води борба за премахване на незаконните игри
и постоянно инициира процеси по изменение и усъвършенстване на
действуващото хазартно законодателство.
Освен гореописаните нововъведения, много по-строги станали и правните
норми, постановяващи данъците и паричните сборове за предприятията от
хазартния бизнес. За притежателите на казино се предвиждат следните ежегодни
сборове: не по-малко от 500 милиона форинта за казино от клас I и минимум 50
милиона форинта за клас II, а по отношение на казината, разположени в Будапеща
и окръг Пещ, действуват други ставки – не по-малко от 600 милиона форинта за
клас I и минимум 350 милиона форинта за клас II.
Освен това, с данък се облагат и печалбите на игралните домове. Сега с в
Унгария е установена следната система за облагане с данъци за казина:
· при печалба за 1 година от 0 до 5 милиарда форинта – 30 %;
· при печалба за 1 година от 5 до 10 милиарда форинта – 1,5 милиарда форинта
плюс 25 % от сумата над 5 милиарда;
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· при печалба за 1 година над 10 милиарда форинта –2,75 милиарда плюс 10 %
от сумата над 10 милиарда форинта.
По отношение на залите с игрални автомати се прилагат следните ставки:
ежемесечен сбор от 100 000 форинта за всеки автомат , независимо от неговия клас
и 120 000 форинта за всеки автомат в „електронно казино”.
Що се касае до развитието на Internet ресурсите, то всички унгарски казина имат
прекрасни сайтове с обширни фотогалерии и роли,които в увлекателна форма
запознават посетителите с историята на казиното, неговата структура, вътрешните
правила и особености на провежданите игри. Някои сайтове още на първата си
страница предлагат на гостите да участвуват в безобидна викторина. Но въпреки
това изобилие от он-лайн възможности, то влизането на унгарския играч в
чуждестранен сайт с виртуално казино, може да се превърне в сериозен проблем.
Участието в хазартна дейност чрез забранени сайтове в Унгария се квалифицира
като нарушение на Закона и може да доведе до углавно преследване.
Активни мерки против офшорните хазартни оператори започват в Унгария с
разследване дейността на корпорация „Sportingbet Plc.”, която въпреки забраната в
закона пуснала версия на хазартен сайт на унгарски език. Унгарското правителство
веднага възбудило иск против корпорацията по няколко члена и едновременно с
това решило да подложи на много строги проверки действията и на други
чуждестранни оператори. Тъй като е много трудна да се установи провеждането на
игра чрез тези сайтове, то властите решили да действуват по друг начин – да лишат
играчите от всякакви възможности да си получат печалбата. Тази мярка се оказала
много полезна, тъй като пресякла изтичането на паричните средства на унгарските
граждани от страната, които изгубили интерес към виртуалните хазартни игри без
изплащане на печалба.
В заключение може да се каже , че съществуващия бизнес се принася в жертва
на грандиозната идея за нов център на хазарта, подобно на Невада или Макао.
Но,може би, всичко това се прави действително за благото на индустрията на
игрите.Времето ще покаже.
Подбрал и превел : Милан Илиев

Хазартните игри в световната мрежа Интернет – забрана в
САЩ и регулиране във Великобритания
Милан Илиев
Интерес представлява , защо такива високоразвити юрисдикции са стигнали
до противоположни решения на един и същ проблем.
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Датата 30 септември 2006 година се оказа повратен момент за хазартната
индустрия на САЩ. Конгресът на САЩ одобри един нов раздел, добавен в „Закон
за безопасността и отчетността на всяко пристанище” 1 , наричан още
„Пристанищния закон”. В „Пристанищния закон” подробно са описани
допълнителни мерки за борба със световния тероризъм. В 21 час и 29 минути,
непосредствено преди самото гласуване, републиканското болшинство в Палатата
на представителите добавило към „Пристанищния закон” допълнителен осми
раздел, нямащ ни най-малка връзка с националната безопасност, нито с радиацията,
нито с пристанищните служби. Този раздел получи названието „Принудителни
мерки за борба с хазарта в Интернет”2 и преобърна хазартния бизнес в Интернет.
Този раздел от закона забранява хазартни дейности да се осъществяват в
Интернет на територията на САЩ , в резултат на което се загуби търсенето на
почти половината от световния пазар на този вид хазартни дейности. Президентът
на САЩ Джордж Буш подписал закона на 13 октомври 2006г. До 10 юли 2007г.
трябва да бъдат предприети всички необходими мерки , за да влезе в сила този Акт.
Загубата на огромния пазарен сектор осезателно повлия на компаниите,
заработващи чрез хазартни дейности. За едни, приемането на Акта, означава
падане на акциите им на борсата, за други – пълен крах, а при най-печелившите се
наложило съкращение на работни места или обединение с други компании.
Акциите на британските хазартни онлайн компании Sportingbet и PartyGaming се
сринали на Лондонската борса с 40% за един час , австрийската D-win.com
загубила 35%, а австралийската Betcorp - 77% (приблизително $ 7 млрд.).
Sportinberg Plc продаде американския си дял за 1$.Справедливостта изисква да
отбележим, че още „Пристанищния закон” ударил в най-голяма степен интернеткомпаниите, ориентирани към американския пазар. За сравнение - британския
Betinternet.com, ориентиран към азиатския пазар, практически не почувствал
срива,тъй като американците са едва 0,2% от активните клиенти на компанията.
Обаче, Актът не обявява хазартните дейности в Интернет извън закона като
такива. Какво е значението на този Акт и какво влияние оказа той върху цялата
хазартна дейност в САЩ и световен мащаб? Нека сега да разгледаме основните
въпроси, свързани с хазартните игри в Интернет и опитите да се контролира тази
дейност, а след това ще сравним подхода на САЩ с мерките, предприети от други
страни, например - Великобритания и Гибралтар.
Мерки , предприети в САЩ
Преди да Ви запозная с тези мерки и за да се схване логиката, както на
противниците, така и на привържениците на хазартни игри в Интернет, ще разкажа
малко предистория.
Изграждането и разрастването на възможностите на Световната компютърна
мрежа вече набрало пълна скорост и тогава – през 1996г., се появило първото
онлайн-казино в Интернет.
1
2

Security and Accountability for Every (SAFE) Port Act.
Unlawful Internet Gambling Enforcement (Act of 2006).
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Юридическата база за пренасяне на хазартните игри в безграничното пространство
на компютърната Мрежа започнало през 1994г.,когато островната държава
Антигуа и Барбуда, че нейния икономически просперитет е в издаване на лицензи
за въвеждане на хазарта в Интернет. Изключително бързо Антигуа и Барбуда били
последвани от Кюрасао, Доминиканската Република, Коста Рика и Панама. Сега
99% от интернет-казината са регистрирани именно на Карибските острови.
Настъпило привидното затишие от 1994 до 1996г., но през това време
американската компания Microgaming разработвала програмно обезпечение (Viper
Casino Software), необходимо за организиране на системите за хазартни игри в
Интернет, а друга компания – CryptoLogic създавала шифроващите
алгоритми.Усилията на Microgaming и CryptoLogic се превъплатили във
виртуалното InterCasino. Първото в света виртуално казино, Internet Casino Inc.
(ICI) отваря врати през август 1995г. , като предлага 18 вида хазартни игри, on-line
достъп до национална лотария и план за скоростно изграждане на система за
приемане на спортни залагания. Това виртуално казино, за десет години от
съществуването си,приело 11 милиарда долара като залози , направени от клиенти
от 240 страни в света.
Оказало се, обаче, че и всички стълбове на традиционния американски
бизнес (не само хазартен) пропуснали старта на Световната компютърна мрежа и,
като следствие, не успели да наваксат пропуснатото. През 1995г. един грък - Джеф
Безос - първи решил да продава книги чрез Интернет. Десет години по-късно
печалбата от 14,5 милиарда долара на неговата компания „Амазон” превишила 7кратно печалбата на столетната „Барнс анд Нобл”, притежаваща 886 книжарници и
1 231 магазина за продажба на видеопродукция и компютърни игри.
Аналогична ситуация се случила и в хазартната индустрия. Днес във
виртуалните казина се разиграват многократно повече покер-партии, отколкото
във всичките традиционни казина на планетата. Атаката срещу виртуалните
конкуренти практически започнала още от момента на появата на InterCasino.
Основни поддръжници на „наземното” лоби станали безброй политически и
социални организации , които се характеризират с непримирима борба за
утвърждаване на „християнските ценности” в американското общество.
В
продължение на 6 години хазарта в интернет в САЩ се намирал в юридически
вакуум. За правен ориентир служило единствено безапелационното заявление на
Министерството на правосъдието – това занятие еднозначно е определено като
unlawful т.е. незаконно.
Повечето законодателства за хазартните игри в Америка са приети на ниво
щат. Основни закони от националното законодателство, касаещи хазартната
дейност са федералните „ Закон за телеграфните съобщения между щатите” от
1961г., който обявява за незаконни използването на телефонни линии или други
телекомуникации за осъществяване на противозаконна хазартна дейност и „Закон
за пътуванията” от 1952г., който обявява за незаконни вътрешна или външна
търговия, осъществявани чрез използване на средства, придобити от незаконни
дейности на всякакви предприятия или организации. Нарушенията и на двата
закона се считат престъпления , такива каквито са престъпленията в съответствие
със „Закон за корумпираните” и водят до лишаване от свобода за срок до 20
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години.Други законодателни актове, имащи отношение към хазартните дейности
са законите против прането на пари и за укриване на доходи от данъчно облагане.
Федералните закони и законодателствата на отделни щати вече са били използвани
против компании, занимаващи се с хазартни дейности в Интернет. През 2006 г.
властите в САЩ арестували генералния директор Дейвид Карутърс (David
Carruthers) на BETonSPORTS Plc и Питър Дикс (Peter Dicks) председател на съвета
на директорите на Sportingbet Plc., който представлял интересите на акционерите в
Sportingbet. Карузерс се връщал от събрание с акционерите в компанията от
Лондон в Коста Рика, където живеел постоянно от 2000г.Той протестирал с
основанието,че е не само управляващ чуждестранна компания , но е и британски
поданик. Много интересен е отговорът на американските власти: по
американските закони , престъплението се извършва НЕ там, където се
помещава мрежовия букмейкър ( в случая на Карибските острови), а там,
където са прави залога.
Питър Дикс пък бил арестуван по смешен повод.Заповедта за арест била
издадена в щата Луизиана на това основание, че в този щат „използването на
компютър за експлоатация на хазартни игри” , се счита престъпление. Адвокатите
„отървали” Дикс от сериозни неприятности, но бил създаден
злонамерен
прецедент: американските власти си присвоили правото да арестуват не само
чуждестранни граждани, ръководещи чуждестранни компании, но и лица, които не
участват в тяхното управление.
Основно положение в Акта от 2006г. е забраната всяко лице, занимаващо
се с дейност, свързана със залагане на пари да извършва сделки за получаване
или вземане на каквито и да е финансови инструменти с цел организиране на
незаконна хазартна дейност в Интернет .
Друго основно положение от Акта е изискването, операторите на платежни
системи да се идентифицират и да предотвратяват извършването на забранени
сделки. Нарушението на това изискване се наказва с лишаване от свобода до 5
години.
Обаче, САЩ никога не са се отличавали с последователност в своя подход
към хазартните дейности. Даже при оценка на хазарта в Интернет, новият закон
демонстрира двойни стандарти. Съгласно „Принудителни мерки за борба с хазарта
в Интернет”, към „незаконния хазарт в интернет” се отнасят и рулетката, и покера,
и бляк джек, и залаганията на спортни състезания. Но залаганията върху резултати
от конните надбягвания не се считат незаконни и федералния Закон за конните
надбягвания предвижда възможности за залагания в Интернет. Също така
индианците, съгласно федерален Закон, регулиращ индианската хазартна
индустрия, могат да експлоатират хазартни игри в Интернет, но само когато
терминалите са намират на територията на техния резерват. В същото време,
когато много щати са приели закони, напълно забраняващи хазартните игри в
Интернет (напр. Илинойс, Луизиана и Невада), то открито се използват лотариите и
не се забраняват ред други форми на хазартни игри в Интернет. Например, според
отчет, получен в Конгреса на САЩ през 2004г. се посочва ,че в 46 щата е
разрешено провеждане на игри „бинго” с благотворителни цели, в 43 щата е
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разрешен спортен тотализатор, в 37 – лотарии, в 29 щати се осъществява хазартна
индустрия от индианци, а в 13 има казина, разположени на речни кораби.
Дефинициите за залог или залагания в Акта от 2006г. напълно изключват
някои понятия, такива като игра или състезание, в които участниците не рискуват
никакви средства, а само лични вещи, точки или бал, които могат бъдат разменяни
само за да се продължи участието в играта или състезанието. Това означава, че
играта на покер не с пари в Интернет-сайт, е законна. При спазване на определени
условия интелектуалните игри или симулатори на спортни състезания , също ще се
окажат разрешени.
Защо влиянието на Акта от 2006г. е толкова голямо? Причината е в
това, че негова главна цел станал най-важния елемент от провеждането на
хазартни игри в Интернет – превода на парични средства. При липса на
механизъм, позволяващ да се получават пари от участниците и за изплащане
на печалби, то виртуалния хазартен бизнес не може да съществува. Във
връзка с това, за престъпление се признава получаването на финансови
инструменти от незаконна хазартна дейност, а прилагащите такива инструменти
могат да бъдат признати за виновни в съучастничество и подстрекателство.
Най-общо, банките и други провайдери3 на услуги, които не искат да
рискуват всичко,заради този сектор от пазара и желаят да избегнат възможните
съдебни
дела,
прост
престават
да
предоставят
тези
услуги.
Алтернативния подход
Великобритания , както и някои други страни-участници от Европейския
Съюз (напр. Белгия), планира през септември 2007г. да влязат в сила последните
елементи от Закона за хазартните игри 2005г., разрешаващи провеждането на
хазартни игри в Интернет в рамките на една формална регулаторна програма.
Подобна програма вече е разработена и се прилага в Гибралтар.
През октомври 2006г. в град Аскът 4, бе проведена конференции в която
взели участие представители на 32 страни (представителите на САЩ отказали да
присъстват). Министърът на културата на Великобритания, г-жа Теса Джоуел,
обявила, че Британия приветства
операторите, работещи в Интернет.
„ Ние ги приветстваме , защото сме уверени, че, разрешавайки на тези, които
желаят да играят, ще го правят по законен път, а не скришом, и ние ще намерим
правилния начин да защитим децата и слабите, а също и да предотвратим
престъпления”.
Великобритания има големи интереси в тази област. Изследване е показало,
3

Интернет-провайдер (Internet Service Provider, ISP) — организация, предоставяща като услуга достъп до Интернет и
свързани с него други услуги. Предоставяните от Интернет-провайдерите услуги могат да бъдат доступ в Интернет
по комутируеми и обособени линии, разделяна на дисковото пространство на компютъра за съхраняване и
осигуряване работата на сайтовете (хостинг), поддръжка работата на електронната поща или на виртуалния
пощенски сървър, аренда на отделни и виртуални сървъри, архивиране на данни и др.
4

Градче в Англия на запад от Лондон, известно с Кралските конни състезания , водещи своето начало от 171г.и
провеждани на хиподрума в Аскът.
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че в страната има около един милион постоянни играчи в Интернет, което
съставлява около една трета от общия брои играчи в Европа. Средната ежегодна
сума, която губят на хазартни игри е 1 000 британски лири.
Съществува,обаче, още един момент, на който голямо внимание обръщат
много компании, занимаващи се с хазартен бизнес в Интернет – това е ролята на
Закона за екстрадицията от 2003г. на Обединеното Кралство. На срещата в Аскът,
Министърът на спорта, г-н Ричард Каборн, потвърдил пред представители на
пресата, че Великобритания няма намерения да защищава от задължението за
екстрадиция представителите на компании, намиращи се на територията на
страната и организиращи хазартни игри в Интернет, в случай че те приемат залози
от жителите на страни, в които виртуалните хазартни игри са забранени.
Ако хазартната дейност в Интернет бъде лицензирана във Великобритания,
то единствен път за възможна екстрадиция става извършването на други
престъпления,
като
пране
на
пари
или
укриване
на
данъци.
Американската страна –Забрана
Официални аргументи:
- игрите в Интернет са свързани с организираната престъпност;
- тази дейност много често е свързана с мошеничество;
- може да се използва за „пране” на пари;
- заплашва ценностите на любителския и професионален спорт;
- достъпа на деца и други уязвими членове на обществото.
Великобритания –Регулиране
Решението на Великобритания е ефективно регулиране. Чрез лицензиране и
регулиране на сайтове с хазартни игри, юрисдикциите ще могат да контролират
хазартната индустрия в мрежата Интернет. Сайтове, дейността на които не
съответства на изискванията на законодателството,вероятно ще съществуват.
Очаква се,обаче, болшинството от играчите да избират узаконените сайтове ,
които поради тази причина са и най-безопасни. За да съществува ефективно
регулиране е необходимо да съществува и ефективна система за контрол. На първо
място тя трябва щателно да проверява заявителите за получаване на лиценз , които
от своя страна трябва да докажат наличие на легални финансови средства, които
ще им са необходими в случаи на изплащане на различни задължения. Системата
трябва да може да контролира честността на играта, да има мерки, недопускащи
или сигнализиращи за участие на непълнолетни лица и пристрастени играчи. Освен
това, могат да се въведат международни стандарти, подобни на банковите или пък
стандарти за борба с прането на пари с цел международно сътрудничество и
координиране за борба с мошеничеството в Интернет.
В заключение трябва да се каже ,че алтернативния подход и неговия найярък представител – Великобритания, следва идеята че законността не трябва да
остави място за беззаконието.
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И най-накрая, вероятно САЩ , също ще въведе този алтернативен подход,
тъй като на 26 април 2007г. във Вашингтон републиканецът Барни Франк
представи Закон за регулиране на хазарта в Интернет от 2007 (Unlawful
Enforcement Gambling Act (UIGEA)), който ще премахне забраната за хазарта в
Интернет.
Законопроектът на г-н Франк ще представим в Бюлетин на ДКХ за месец
юни.
Библиография:
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4. UK Gov woos online gambling firms

♠

РЕГУЛИРАНЕ НА ХАЗАРТНИЯ БИЗНЕС В УКРАЙНА

Правителството и парламента на Украйна се готвят да приемат два закона,
които да регулират хазартния бизнес в страната. Законопроекта, касаещ
провеждането на лотарията и законопроекта, регулиращ непосредствено
заведенията за хазартне дейност са подадени за разглеждане във Върховния Съвет
на Украйна. Проектите на законите предвиждат да бъдат задължени
организаторите на хазартни игри да разполагат с уставен капитал в размер не помалък от 5 мил . евро и чисти активи не-помалки от 5 мил. Евро. Формирането на
фонда чрез банкови кредити е забранено. Освен това организаторите на хазартни
игри трябва да разполагат с не по-малко от 1000 игрални автомата, а минималната
площ на игралната зала трябва да е 600 кв. м. Депутатския законопроект е много
по-взискателен от правителствения. Последният предвижда ограничения по
уставния фонд и чисти активи, минималната площ на игралните зали се ограничава
от 200 кв. м, а цената на лицензиите за хазартна дейност са 150 000 щ.долара.
Авторите не скриват, че законопроектите са насочени за регулиране на пазара чрез
окрупняване на хазартния бизнес и ликвидиране на дребния сенчест бизнес в тази
област.
В законопроектите се съдържа забрана за организиране и провеждане на
хазартни игри ( с изключение на държавната лотария ) в мрежата на Интернет или
чрез мобилна връзка. Провеждането на хазартни игри с игрални автомати се
осъществява изключително в игрални зали с обща площ от порядъка на 200 кв.м в
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Киев, 80 кв.м в областните центрове и 50 кв. м в районните центрове.Залозите в
залите с игрални автомати се извършват с игрални жетони.
Съгласно законопроектите в Украйна се установява монопол на
организацията и провеждането на лотария, включващ в себе си избор на конкурсна
основа на единен оператор на държавната лотария. Чуждестранни физически и
юридически лица нямат право да притежават акции от държавната лотария, да
определят условията за провеждане на лотарията, създаването на мрежа за
пунктовете по приемане на залозите и изплащането на печалбите, както и в
наградните фондове на лотарията, при определянето на победителите и при
рекламното обезпечение при провеждането на лотариите.

♣

РУСКИЯТ ХАЗАРТЕН БИЗНЕС СЕ ИЗНАСЯ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ

Хазартният бизнес в Русия, който преживява понастоящем тежки времена
след приемането на Федералния закон №244-ФЗ/29.12.2006 г. е устремил поглед
зад граница. От 1 юли 2009 г съгласно закона в Русия трябва да се закрият
големите хазартни заведения, а това означава, че не остава много време да се
остане в този бизнес. Отдавна вече фирмата „РАЦИО” работи в Латинска Америка
( Перу и Боливия) и в Румъния, Чехия, Украйна, Литва и Естония. От данните на
„Вестник за хазартния бизнес” своето желание да работят в страните от Източна
Европа (Румъния, България, Полша, Чехия, Словакия и Сърбия) са заявили и
крупни компании-производители на хазартно оборудване. В близката експанзия от
страна на Русия в хазартния бизнес се очакват и страните Германия, Италия и
Хърватия. В Украйна, Белорусия и Естония в близко време се планира откриване
на нови игрални зали и казина, инвеститори на които са големи руски фирми.
Според изпълнителния директор на Асоциацията на деятелите от хазартния
бизнес ( АДИБ) г-жа Милова в много страни от Европа, Африка и Латинска
Америка се отнасят много положително към руския капитал, но непознаването на
местното законодателство може да завърши плачевно за хазартните организатори.
В този смисъл АДИБ е започнала предлагането на пазара на нов продукт:
обучение на менижмънта и правното обслужване на компании, които искат да
работят зад граница, който е предизвикал огромен интерес не само сред местните и
сред чуждестранните фирми от банша.

♥

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ В ЯПОНИЯ

Либерално-демократическата партия в Япония планира легализация на
хазартния бизнес в казината през близките години. Според шефа на партията е
внесен законопроект за хазартнете дейност, който е включен за разглеждане през
юнската сесия на 2008 г.
Казината според замисъла на държавните служители ще станат стимул на
туристическия бизнес и ще са един сериозен източник на данъчно финансиране.
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Възможностите за откриване на казина в страната също така ще привлекат
чуждестранните инвеститори, доколкото не много японски компании имат опит с
организирането на хазартна дейност. Инициативата по отношение на развитието на
хазартния бизнес се обуславя от активното развитие и доходоностност на
американския образец в Макао. Следвайки примера на сингапурския хазартен
бизнес японците имат намерение да въведат определена такса за вход в казината
като тази мярка се предприема за предотвратяване на негативните последствия
като банкрут сред играчите с низки доходи.
По прогнози на правителството благодарение на развитието на казината се
очаква към 2010 г.увеличение на броя на туристите до 10 милиона човека. С
откриването само на три големи казина в страната се очаква годишните приходи от
данъци и такси да достигнат около три милиарда фута стерлинги.
“Las Vegas Sands” (USA) и малайзийския “Genting” вече са дали заявки за
инвестиране на хазартния бизнес в Япония в казина. По мнение на американските и
малайзийските специалисти Япония е способна да привлече най-големите играчи
от Русия и Китай. Японската администрация счита, че казино-комплексите ще
представляват крупни развлекателни центрове с паркове, театри, търговски зони,
ресторанти и хотели и ще възпроизведат сингапурския модел на хазартен бизнес.

♦

НАЙ-ГОЛЯМОТО КАЗИНО В ЛОНДОН

Компанията London Club International, която наскоро откри свое ново казино
в Манчестър е собственик и на най-новото казино построено в Лондон, което ще се
открива в края на юни тази година.
Казино “THE CASINO AT THE EMPIRE” е готово за откриване в
централната част на Лондон. Това ще бъде най-голямото казино в Лондон. На
първия етаж в главната зала са разположени 30 игрални маси, отделно има „частна”
зала за 80 човека, предвидена за игра на покер с голям бар. На същият етаж
отделно са разположени зали за игрални автомати. На втория етаж има два големи
ресторанта, а нагоре са жилищните помещения.
Особено интересно е, че в съответствие с новото законодателство за
хазартната дейност в английските казина се допускат всички желаещи при наличие
на документи удостоверяващи самоличността на клиента. Досега в страната
действаше така наречената „клубна” система, при която желаещия да играе в
казино беше задължен да стане член на даден клуб за хазартни игри, а процедурата
за придобиване на „членство” е продължавала повече от седмица.

♠

КИПЪР ПЛАНИРА РЕГУЛИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ-БУКМЕЙКЪРСТВО

Кипър се опитва да установи контрол над он-лайн хазартния бизнес. Само за
2006 г. кипърците са проиграли в интерактивните заведения повече от 28 милиона
фунта стерлинги. Данните са предоставени от кредитно-картната система JCC и са
придизвикали необходимост от взимане на мерки за контрол над разрастващата се
хазартна дейност. Особена тревога предизвиква вероятния достъп на деца в
хазартните сайтове. Затова се предвижда законопроект, чрез който да се облага с
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данък Интернет-тотализатора. Според администрацията оборота на он-лайн
хазартната индустрия в Кипър достига до милярд и половина фунта стерлинги.

♣

ЕВРОКОМИСИЯ ИЗИСКВА ОТМЯНА НА ЗАБРАНАТА В ГЕРМАНИЯ
НА ОН-ЛАЙН ХАЗАРТЕН БИЗНЕС

Европейска комисия изисква от Германия преразглеждане на забраната
за он-лайн хазартен бизнес под заплахата за юридически действия отстрана на
изпълнителните органи на Евросъюза. Това е един от последните конфликти между
Брюксел и страните – участнички в Евросъюза за монополната или радикалната
хазартна политика на някои европейски страни. Еврокомисията предупреждава
германската страна да урегулира въпроса в течение на близкия месец. Към
настоящият момент в Германия действа тотална забрана на лотария и спортни
залагания по Интернет. По мнение на европейските чиновници, съществуват
прекалено твърди мерки за контрол върху хазартната дейност, като например
задължителната регистрация и методите за идентификация на играчите.
Великобритания и Австрия, вече отменяйки категоричната забрана на
хазартните игри по Интернет, са продемонстрирали сполучливо компромисно
решение на проблема за он-лайн хазартната индустрия.
Подбрала и превела : Капка Алексиева

