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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2007 ГОД.
І. ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
· С решение № 1312/11.09.2007 год. дава разрешение на
„ФЕЪР ПЛЕЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София за внос и
разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри за срок от 5
(пет) години;
ІІ. ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИГРАЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ
· С решение № 1313/11.09.2007 год. дава разрешение на
„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД, гр. Бургас за производство
и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри за срок от 5
(пет) години;
ІІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
·
С решение № 1317/11.09.2007 год. дава разрешение на
„КИНГ ГЕЙМС” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, район Оборище, бул.“Княз Александър Дондуков Корсаков”
№9 - сутерен, с 19 (деветнадесет) броя игрални съоръжения с 26
(двадесет и шест) броя игрални места;
·
С решение № 1318/11.09.2007 год. дава разрешение на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, ул.“Стефан Стамболов” №2, с 21 (двадесет и
един) броя игрални автомата с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
·
С решение № 1319/11.09.2007 год. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

8

адрес: гр. Суворово, община Суворово, ул.“Ильо Войвода” №1, с 15
(петнадесет) броя игрални автомати с 15 (двадесет и шест) броя игрални
места;
·
С решение № 1320/11.09.2007 год. дава разрешение на
„КРЕМЕНЛИЕВ И СИН” ООД, гр. Сандански, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр.Сандански, ул.“Мелник” №4, с 10 (десет) броя
игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
·
С решение № 1364/20.09.2007 год. дава разрешение на
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, гр. Петрич, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул.“Солун” №5, с 10 (десет) броя
игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
·
С решение № 1402/28.09.2007 год. дава разрешение на
„АБ и МД” ЕООД, гр. Първомай, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр.Първомай, ул.“Орфей” №14, с 11 (единадесет) броя игрални
автомати с 11 (единадесет) броя игрални места;
·
С решение № 1403/28.09.2007 год. дава разрешение на
ЕТ „БОЙКА СТОЯНОВА ЛИЛИ-ЯН”, гр. Пловдив, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: с. Брестовица, обл. Пловдивска, ул.“Васил Левски”
№60, с 10 (десет) броя игрални автомати;
·
С решение № 1404/28.09.2007 год. дава разрешение на
„В.И.П.” ЕООД, гр. Монтана, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр.Монтана, ул.“Любен Каравелов” №11, с 20 (двадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
·
С решение № 1405/28.09.2007 год. дава разрешение на
„ЕВРО-ГЕЙМС” ООД, гр. Благоевград, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр.Благоевград, ул.“Крали Марко” №1, с 16 (шестнадесет) броя
игрални автомати с 20 (двадесет) броя игрални места;
·
С решение № 1406/28.09.2007 год. дава 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.Габрово, ул.“Свищовска” №91, с 21 (двадесет и един) броя игрални
автомати с 25 (двадесет и пет) броя игрални места;
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·
С решение № 1407/28.09.2007 год. дава разрешение на
„ЛОТОС” ООД, гр. Сливен, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Нова Загора, обл. Сливен, ул.“Петко Енев” №89, с 10 (десет) броя
игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2007 ГОД.
I. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
· С решение № 1342/11.09.2007 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
образец на билет за участие в дял ДЕСЕТИ-2007 на периодична дялова
лотарийна игра, организирана от ДП “ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
· С решение № 1439/28.09.2007 год. утвърждава на ДП
“ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София
образец на билет за участие в ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ ДЯЛ-2007 на
периодична дялова лотарийна игра, организирана от ДП “ДЪРЖАВНА
ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
ІІ. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
· С решение № 1393/20.09.2007 год. Утвърждава на ДП
„БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”,
гр.
София
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на играта със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” за разновидност „13 срещи”;
· С решение № 1394/20.09.2007 год. Утвърждава на ДП
„БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”,
гр.
София
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на тото играта „ТОТО 2 - 6/49”
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· С решение № 1440/28.09.2007 год. Утвърждава на ДП
„БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”,
гр.
София
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на играта със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” с нейните разновидности „10 от 10”, 12 тип
1Х2” и „13 срещи”;
· С решение № 1441/28.09.2007 год. Утвърждава на ДП
„БЪЛГАРСКИ
СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”,
гр.
София
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на тото играта „ТОТО 2 - 6/49”, „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на тото играта „ТОТО2
- 6/42” и „Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на тото играта „ТОТО2 - 5/35”
IIІ.
ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

· С решение № 1344/11.09.2007 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 № 1343/11.09.2007 год. дава разрешение на
“ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промяна в издадено разрешение
и 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 № 1395/20.09.2007 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 № 1442/28.09.2007 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 № 1443/28.09.2007 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”;
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ІV. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
· С решение №1321/11.09.2007 год. дава разрешение на
“АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомата в игрално казино с адрес: София, пл. „Света Неделя”
№5, хотел ”ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” ;
· С решение №1322/11.09.2007 год. дава разрешение на
“ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за
увеличение с 1 (един) брой игрален автомат с 8 (осем) броя игрални
места на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул.
„Генерал Тотлебен”№8, хотел „Родина”;
· С решение №1323/11.09.2007 год. дава разрешение на
“АКТИВ БГ” АД, гр. София, за увеличение с 1 (един) брой игрален
автомат с 8 (осем) броя игрални места на игралните автомати в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза”№131, хотел
„София Принцес Хотел”;
· С решение №1367/20.09.2007 год. дава разрешение на
“ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за
увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен”№8, хотел „Родина”;
· С решение №1368/20.09.2007 год. дава разрешение на
“КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив, за намаление с 1 (един)
брой на игралните маси в игрално казино с адрес: к.к. Слънчев бряг,
хотел „Диамант”;
· С решение №1369/20.09.2007 год. дава разрешение на
“ИМПЕРИАЛ БГ” ООД, гр. София, за намаление със 7 (седем) броя
игрални маси, подмяна на 8 (осем) броя и увеличение със 7 (седем) броя
на игралните автомати в игрално казино с адрес: к.к. Слънчев бряг,
община Несебър, област Бургас, хотел „Хризантема”;
· С решение №1370/20.09.2007 год. дава разрешение на
“ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕАД, гр. София, за намаление с 6
(шест) броя на игралните маси и с 50 (петдесет) броя на игралните
автомати и деинсталиране на 1 (един) брой „ДЖАКПОТ” система
разположени в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни
пясъци”, хотел „Интернационал”;
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· С решение №1408/28.09.2007 год. дава разрешение на
“АЛАДЖИО” ЕАД, гр. Варна, за намаление с 3 (три) броя игрални
маси, и с 24 (двадесет и четири) броя на игралните автомати в игрално
казино с адрес: гр. Варна, к.к. Златни пясъци, хотел „Астера”;
· С решение №1409/28.09.2007 год. дава разрешение на
“АКТИВ БГ” АД, гр. София, за подмяна на 13 (тринадесет) броя на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Кн.
Мария Луиза”№131, хотел „София Принцес Хотел”;
· С решение №1410/28.09.2007 год. дава разрешение на
“КЕПРИКОРН 555” ЕООД, с Аксаково, за намаление с 2 (два) броя на
игралните маси и подмяна на 4 (четири) броя на игралните автомати в
игрално казино „DIAMOND CLUB” с адрес: гр. Варна, к.к. Златни
пясъци, х-л „Хавана”;
· С решение №1411/28.09.2007 год. дава разрешение на
“ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Пловдив, подмяна на 4
(четири) броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, ул. „Гео Милев” №1;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
· С решение №1324/11.09.2007 год. дава разрешение на
“ИМПЕРИАЛ - 93” ООД, гр. Шумен, за увеличение с 1 (един) брой
игрално съоръжение с 5 (пет) броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Шумен, бул. „Славянски” №30;
· С решение №1325/11.09.2007 год. дава разрешение на
“ЧЕРРИ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 1 (един) брой игрално
съоръжение с 6 (шест) броя игрални места с 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 3”, ул. „Даме
Груев”, ж.с.к. „Романтика – Б”;
· С решение №1326/11.09.2007 год. дава разрешение на
“ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Стоян
Петралийски” № 1, хотел„Валентино”;
· С решение №1327/11.09.2007 год. дава разрешение на “БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр.София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, ул.”Тодор
Каблешков” №1;
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· С решение №1328/11.09.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“РУМАР –ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Игнатиево, община
Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги Петлешев”№80;
· С решение №1329/11.09.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“РУМАР –ДИМО ДИМОВ”, гр. Варна, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати и Утвърждаване на „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Белински”№21;
· С решение №1330/11.09.2007 год. дава разрешение на “ЧЕДО 47” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, бул. „България”
№89;
· С решение №1331/11.09.2007 год. дава разрешение на
“ОУШЪН ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати и увеличение със 6 (шест) броя игрални съоръжения с
10 (десет) броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин,
ул. „Иван Вазов” №1А, парцел VІІ, кв. 23;
· С решение №1332/11.09.2007 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо
Ботев” №13;
· С решение №1333/11.09.2007 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Разград, пл. „Момина чешма”, кино
„Димитър Благоев”;
· С решение №1334/11.09.2007 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Нови Пазар, пл. „Раковски”, кв. 57, УПИ-1;
· С решение №1335/11.09.2007 год. дава разрешение на
“КОНТИ” ООД, гр. Русе, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил”№102;
· С решение №1336/11.09.2007 год. дава разрешение на “Е.Г. БАНСКО” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) и увеличение с 1
(един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско,
ул. „Пирин”№55-57, хотелски комплекс „Вихрен”;
· С решение №1337/11.09.2007 год. дава разрешение на “СТАР
ГЕЙМС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Съборна”№36;
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· С решение №1338/11.09.2007 год. дава разрешение на
“МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Давид”№15, бл.
„Аглика”;
· С решение №1339/11.09.2007 год. дава разрешение на
“МЕРИКАН 2000” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Неофит
Рилски”№28;
· С решение №1340/11.09.2007 год. дава разрешение на “НАБА
ЙИСТ ГРУП” ООД, гр. Варна, за намаление с 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Мусала”№2;
· С решение №1341/11.09.2007 год. дава разрешение на “ФОКС1” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, к-с. „Братя Миладинови” бл. 38
(партер);
· С решение №1371/20.09.2007 год. дава разрешение на “ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) 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” в игрална зала с адрес: гр. Царево, Пристанището;
· С решение №1372/20.09.2007 год. дава разрешение на “ПИТ
2000” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, община
„Витоша”, хотелски комплекс „Царско село”, околовръстен път
„Драгалевци”;
· С решение №1373/20.09.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“РОСИЦА ИВАНОВА - 2000”, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.. „Стрелбище”,
ул. „Хайдушка гора” №135;
· С решение №1374/20.09.2007 год. дава разрешение на
“КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 2 (два) броя и
увеличение с 10 (десет) броя на игралните автомати и Утвърждаване на
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес:
гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. Отец Паисий
Хелендарски” №12;
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· С решение №1375/20.09.2007 год. дава разрешение на “КАЯ 1”
ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №121;
· С решение №1376/20.09.2007 год. дава разрешение на
“БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за увеличение с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор
Александров” №14, АХК „Анел”;
· С решение №1377/20.09.2007 год. дава разрешение на
“БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) и увеличение с 4
(четири) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул. „Княз Борис І” №130;
· С решение №1378/20.09.2007 год. дава разрешение на
“КИРИШ” ООД, гр. Свиленград, за намаление с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, обл.
Хасково, бул. „България” №62;
· С решение №1379/20.09.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“РОЯЛС – КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на 2
(два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Петрич, ул.
„Пере Тошев” №7;
· С решение №1380/20.09.2007 год. дава разрешение на
“КАМИТО” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 1 (един) брой игралнен
автомат в игрална зала с адрес: гр. Варна, район Одесос,
ул.„Български орел” №6;
· С решение №1381/20.09.2007 год. дава разрешение на “БЕСТ
КАРТ” ЕООД, гр. Добрич, за подмяна и намаление на 1 (един) брой
игрално съоръжение със 6 (шест) броя игрални места с 2 (два) броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул.„25-ти
Септември” №19;
· С решение №1382/20.09.2007 год. дава разрешение на “АБ и
МД” ЕООД, гр. Първомай, за намаление с 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул.„Граф Игнатиев” №252;
· С решение №1383/20.09.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“БОЙКА СТОЯНОВА ЛИЛИ-ЯН”, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Георги
Кирков” №73;
· С решение №1384/20.09.2007 год. дава разрешение на
“АПОГЕЙ” ЕООД, гр. Котел, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Котел, ул. „Раковски” №47;
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· С решение №1385/20.09.2007 год. дава разрешение на
“МЕМФИС ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №103;
· С решение №1386/20.09.2007 год. дава разрешение на “СИЙ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (броя) игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” №13;
· С решение №1387/20.09.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя и
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к. „Младост 1”
· С решение №1388/20.09.2007 год. дава разрешение на
“ИНТЕР-1-ГРУП” ООД, гр. Ловеч, за намаление с 9 (девет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска”
№89;
· С решение №1389/20.09.2007 год. дава разрешение на “БУЛ
ТОП” ООД, гр. Несебър, за намаление с 6 (шест) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан
Крум” №11;
· С решение №1390/20.09.2007 год. дава разрешение на
“КАЗИНО ГЕЙМС 1” ООД, гр. Перник, за увеличение с 5 (пет) броя
на игралните съоръжения и Утвърждаване на „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Перник, ж.к. „Изток”, ул.
„Благой Гебрев” №38;
· С решение №1391/20.09.2007 год. дава разрешение на
“ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 3 (три)
броя и увеличение с (четири) броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, бул„Витоша” №121;
· С решение №1392/20.09.2007 год. дава разрешение на “ММ и
В” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати и
Утвърждаване на „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: в игрална зала с адрес: гр. София, район
Възраждане, ул.„Царибродска” №73;
· С решение №1412/28.09.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София, за увелечение с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Радомир, обл.
Перник, ул. „Кирил и Методи” №12;
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· С решение №1413/28.09.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София, за намаление с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Карлово, пл. „20ти Юли” №1, хотел „Щерев”;
· С решение №1414/28.09.2007 год. дава разрешение на “БРИЗ
Л” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) и намаление с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, район
Витоша, местност „Павлово-Бъкстон”, ул. „Александър Пушкин”
№2;
· С решение №1415/28.09.2007 год. дава разрешение на “БРИЗ
Л” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя на игралните автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, район Сердика, местност
„Орландовци”, ул. „Първа българска армия” №147;
· С решение №1416/28.09.2007 год. дава разрешение на
“ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София, за намаление с 6 (шест) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
бул.„Славянски” №78;
· С решение №1417/28.09.2007 год. дава разрешение на
“ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) и
увеличение с 15 (петнадесет) броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, район. Красно село, ул. „Княгиня Климентина”
№4;
· С решение №1418/28.09.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ДЖОРДАНО – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”, гр. Хасково, за подмяна на 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли,
бул. „България” №1;
· С решение №1419/28.09.2007 год. дава разрешение на
“ИНФОФЕСТ ” ООД, гр. Пазарджик, за подмяна на 7 (седем) и
увеличение с 6 (шест) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух” №36;
· С решение №1420/28.09.2007 год. дава разрешение на
“КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония” №2;
· С решение №1421/28.09.2007 год. дава разрешение на
“КАЗИНО БУДА” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Златю
Бояджиев” №1;
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· С решение №1422/28.09.2007 год. дава разрешение на
“КРИСИ” ООД, гр. Сливен, за увеличение с 6 (шест) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, ул. „Николай Петрини”
№1;
· С решение №1423/28.09.2007 год. дава разрешение на
“ЛАВИНА” ООД, гр. Стара Загора, за подмяна на 8 (осем) и
намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман” №53;
· С решение №1424/28.09.2007 год. дава разрешение на “ММ
ПЛЮС” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Белово, обл. Пазарджишка, ул.
„Освобождение” №60;
· С решение №1425/28.09.2007 год. дава разрешение на “ММ
ПЛЮС” ООД, гр. Пловдив, за подмяна на 3 (три) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Септември, обл. Пазарджишка, ул.
„Александър Стамболийски” №32;
· С решение №1426/28.09.2007 год. дава разрешение на
ЕТ“МАХМУД – МАХМУД ХЮСЕИН”, гр. Кърджали, за увеличение
с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Ардино,
обл. Кърджали, ул. „Републиканска” №7;
· С решение №1427/28.09.2007 год. дава разрешение на
ЕТ“МАХМУД – МАХМУД ХЮСЕИН”, гр. Кърджали, за подмяна на
2 (два) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Крумовград,
ул. „Христо Ботев” №1, хотел „Ахрида”;
· С решение №1428/28.09.2007 год. дава разрешение на
“М.М.Г.” ООД, гр. Враца, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон І” №33;
· С решение №1429/28.09.2007 год. дава разрешение на “МБАОДИЧ ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя и намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Ломско шосе” №144;
· С решение №1430/28.09.2007 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Стара Загора, бул. „Руски”
№20А;
· С решение №1431/28.09.2007 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Пловдив, ул. „Иван Вазов”
№98;
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· С решение №1432/28.09.2007 год. дава разрешение на
“НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.София, бул. „Княгиня
Мария Луиза” №35;
· С решение №1433/28.09.2007 год. дава разрешение на “НЕВИ”
ООД, гр. Пазарджик, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с 1
(един) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Пещера,
ул. „Дойранска епопея” №26;
· С решение №1434/28.09.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“НЕВИ-НАЙДЕН ШОПОВ”, гр. Пазарджик, за подмяна на 6 (шест)
броя игрални съоръжения с 11 (единадесет) броя игрални места и
увеличение с 6 (шест) броя на игралните съоръжения в игрална зала с
адрес: гр.Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” №4;
· С решение №1435/28.09.2007 год. дава разрешение на ЕТ
“ПЕТЪР АНДРОНОВ”, гр. Ловеч, за подмяна на 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Ловеч, пл. „Тодор
Кирков” , Младежки дом;
· С решение №1436/28.09.2007 год. дава разрешение на ЕТ “СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Бургас, ул. „Цар
Петър” №15;
· С решение №1437/28.09.2007 год. дава разрешение на ЕТ “СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за увеличение с 20
(двадесет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: к.к.
Слънчев бряг-Изток, УПИ ІV, кв.27, офис сграда и търговска част
партер, общ. Несебър;
· С решение №1438/28.09.2007 год. дава разрешение на
“ФЛАМИНГО” ЕООД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Бухово, ул. „Никола
Бонев”, бл.9, магазин №2;
VІ. ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
· С решение № 1358/11.09.2007 год. дава разрешение на

“АМЮГЕЙМС - БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.Варна за вписване на нови
обстоятелсва –заличава като управител на дружеството Станчо Николов
Овчаров. Вписва като управител на дружеството Даниел Христов
Димитров. Дружеството ще се представлява от Даниел Христов
Димитров и Виолета Атанасова Асенова заедно и поотделно.
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· С решение № 1446/28.09.2007 год. дава разрешение на “ПОЛО

11” ЕООД, гр.София за вписване на нови обстоятелсва –заличава като
едноличен собственик и управител Ангел Каменов Йорданов, вписва
като едноличен собственик и управител на дружеството Даниел
Николаев Лечев.
VІІ. ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА
· С решение № 1359/11.09.2007г. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в издадено разрешение № 1063/20.07.2007 г.
за организиране на хазартни игри с игрални автомати на “КАЗИНО
МИРАЖ” ООД в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
„Македония”№2-4;
· С решение № 1360/11.09.2007г. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в решение № 1046/07.08.2007 г. за издаване
на разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, пл. „14-ти Март” комплекс „Али
Баба” на “КОРА” ЕООД, гр. Хасково ;
· С решение № 1361/11.09.2007г. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в решение № 1065/14.08.2007 г. за издаване
на разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” №2 на “КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София ;
· С решение № 1362/11.09.2007г. допуска поправка на
очевидна фактическа грешка в решение № 1072/14.08.2007 г. за издаване
на разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”, пред бл.325 на
“КАЛИМАН” ЕООД, гр. София ;
· С решение № 1363/11.09.2007г. допуска поправка на
техническа грешка в решение № 1260/24.08.2007 г. на ДКХ и се
прекрати действието на решение №900/14.07.2006 г. на
“ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София, преди изтичане на срока му за
игрално казино с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, к.к.”Слънчев
бряг”, х-л. „Хелена Сендс;
· С решение № 1400/20.09.2007г. допуска поправка на явна
фактическа грешка в решение № 1176/11.10.2006 г. на ДКХ на ЕТ
“АНГЕЛ ЗАРКОВ – БИЛИ - 92” ООД, гр. София, за организиране на
хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Карлово, ул. „Петко Събев”
№6;
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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 СЕПТЕМВРИ 2007 Г.
І.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

· С решение № 1396/20.09.2007 год. се прекратява действието
на разрешение №998/27.07.2007 за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Първомай, ул. „Зорница”
№1, издадено на „АБ и МД” ЕООД, гр. Първомай преди изтичане на
срока му;
· С решение № 1397/20.09.2007 год. се прекратява действието
на разрешение №871/05.07.2007 за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, к.с. Слънчев бряг
(бивша дискотека „Камелия”), издадено на „ДИДЖИТЕХ” ООД, гр.
София преди изтичане на срока му;
· С решение № 1398/20.09.2007 год. се прекратява действието
на разрешение №430/06.04.2007 за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, кв. „Надежда”,ул.
„Перущица” №6, обект „Скара – бира”А, издадено на ЕТ„КОСТА
АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ – КАН”, гр. Първомай преди изтичане на
срока му;
· С решение № 1399/20.09.2007 год. се прекратява действието
на разрешение №1449/13.12.2006 за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Долни Дъбник, обл. Плевен,
ул. „Христо Янчев” №68, издадено на „ЕМ-БАРС-24-А” ЕООД, гр.
София преди изтичане на срока му;
· С решение № 1401/20.09.2007 год. се прекратява действието
на разрешение №882/10.07.2007 за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. Златни пясъци, ул. „Алея
Кемпински” №1, „Кемпински хотел Ермитаж” издадено на „ЕВРО
КАЗИНО ГРУП” ООД, гр. София преди изтичане на срока му;

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

22

· С решение № 1447/28.09.2007 год. се прекратява действието
на разрешение №012/08.01.2007 за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Варна, ул. „Владислав
Варненчик” №110, издадено на „ИНФИНИТИ ГЕЙМ” ООД, гр. Варна
преди изтичане на срока му;

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ОТКАЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА
ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2007 Г.
· С решение № 1314/11.09.2007 год. отказва да даде
разрешение за за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Д-р.
Заменхов” №36 на „ЕМ ДЖИ ЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, гр.
Варна;
· С решение № 1315/11.09.2007 год. отказва да даде
разрешение за за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Нишава”
№159 на „СИНЕМА КЛУБ” ООД, гр. София;
· С решение № 1316/11.09.2007 год. отказва да даде
разрешение за организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок
от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Смолян, бул. „България”
№3А, х-л. „Кипарис Алфа” на ЕТ„ПЕТЪР РАШКОВ”, гр. София;
· С решение № 1365/20.09.2007 год. отказва да даде
разрешение за за организиране на хазартни игри с игрални автомати за
срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Дългопол, община
Дългопол, обл. Варна, ул. „Георги Димитров” №150 на „НАБА
ГЕЙМС” ООД, гр. София;
· С решение № 1366/20.09.2007 год. отказва да даде
разрешение за организиране на лото игрите „СУПЕР ЛОТО (6 от 45)” и
„ИЗБЕРИ 10” и да одобри „Задължителни правила за провеждане на
игрите”, „Задължителни изисквания към залите за залагания и
„Задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за
срок от 5 (пет) години” на „ТИ 1 ЕЙЧ КЮ” ООД, гр. София;
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· С решение № 1444/28.09.2007 год. отказва да утвърди
„Задължителни правила за организация на работа и финансов контрол
при провеждане на хазартни игри в игрално казино” и „Образци за
счетоводна отчентност” в игрално казино с адрес : гр. Пловдив, ул.
„Капитан
Райчо”
№2,
х-л.”Тримонциум
Принцес
на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив;

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 СЕПТЕМВРИ 2007 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УТВЪРДИ:
1. “Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри”;
2. “Задължителни изисквания за игрални зали и игралните
казина по отношение вида на помещенията или сградата,
минимална площ и разпределението на помещенията”;
3. “Задължителни правила за организация на работа и
финансов контрол при провеждане на хазартни игри и образци за
счетоводна отчетност”
НА СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАТОРИ НА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ:
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
· С решение №1345/11.09.2007 год. утвърждава на
„МЕРИКАН 2000” ЕООД, 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: с. Ценово, обл.
Русенска, ул. „Цар Освободител” №77;
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· С решение № 1346/11.09.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, 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. Русе, ж.к. „Чародейка
Юг”, югоизточно от бл. 213, търговски комплекс „Криста”;
· С решение № 1347/11.09.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, 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: с. Сливо поле, обл.
Русенска, пл.“Демокрация” ;
· С решение №1348/11.09.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, 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. Бяла, обл. Русенска,
пл.“Екзарх Йосиф” №1;
· С решение № 1349/11.09.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, 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. Исперих, ул. “Васил
Левски” №48;
· С решение № 1350/11.09.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, 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. Разград, ул.
“Бузлуджа” №2;
· С решение № 1351/11.09.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, 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. Силистра, ул. „Добрич”
№140;
· С решение № 1352/11.09.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, гр. Русе представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
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автомати” с включени условия и правила за формиране на специална
премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Борово, ул. “Д.
Благоев”№ 2;
· С решение № 1353/11.09.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, 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. Силистра, ул. “П.
Павлович”№ 1;
· С решение № 1354/11.09.2007 год. утвърждава на „МЕРИКАН
2000” ЕООД, 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. Русе, ул. “Голям
Богдан”№ 5-А;
· С решение №1355/11.09.2007 год. утвърждава на „ЗЛАТНА
РОЗА - 2” ЕООД, гр. София представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
специална премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Лом, ул.
“Цар Асен” №2;
· С решение №1356/11.09.2007 год. утвърждава на „ЗЛАТНА
РОЗА - 2” ЕООД, гр. София представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за допълнителна
предметна премия в игрална зала с адрес: гр. Лом, ул. “Цар Асен” №2;
· С решение № 1357/11.09.2007 год. утвърждава на „ВВС
ЛУКС-2000” ЕООД, 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
премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул.“Николаевска”№124;
· С решение № 1445/28.09.2007 год. утвърждава на ЕТ “АНГЕЛ
ЗАРКОВ – БИЛИ - 92”, гр. София представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
премия “ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Дупница,
ул.“Николаевска”№23;
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СПИСЪК-ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ ТИПОВЕ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И ДРУГИ
ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И УТВЪРДЕНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА
КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА НА ЗАСЕДАНИЕ ОТ 20.09.07 Г.
1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
1.
2.

УдостоНаименование
Тип / версия
Вид
верение
№
ИА 1162 MULTI
FV 623 CF D , видео
GAMINATOR “42” вер. Gaminator
(5 игри)
17
ИА 1163 MULTI
FV 623 CF D , видео
GAMINATOR “42” вер. Gaminator 7 (5 игри)

3.

ИА 1174 ATRONIC

Princess of the
Amazon

4.

ИА 1175 HOT SHOT

M 9000

5.

ИА 1176 ATRONIC

Mystic Realm

6.

ИА 1177 ATRONIC

Spanish Dancer

7.

ИА 1178 БАРГЕЙМ

8.

ИА 1179 БАРГЕЙМ

BG 70-03,
вер. V 1.10
Multi Gemini
VII
BG 72-03,
вер. V 1.10
Aztec Returns
Treasure Diver

9.

10.

11.

Производител/
Рециклирал/
Заявител
вносител/номер
номер на
на разрешение
разрешение
“Джи Пи Ел”
“Джи Пи Ел”
ЕООД,
ЕООД
№ 621/17.05.06г.
“Джи Пи Ел”
“Джи Пи Ел”
ЕООД,
ЕООД
№ 621/17.05.06г.
видеорийл Atronic Int.GmbH,
“Плежър
вносител “Плежър
кампъни” АД
кампъни” АД,
№ 1246/02.11.06г.
видеорийл Bally Gaming Inc.
“АнглоБолкан”
ООД, чл. 18,
ал. 2 ЗХ
видеорийл Atronic Int.GmbH,
“Плежър
вносител “Плежър
кампъни” АД
кампъни” АД,
№ 1246/02.11.06г.
видеорийл Atronic Int.GmbH,
“Плежър
вносител “Плежър
кампъни” АД
кампъни” АД,
№ 1246/02.11.06г.
видеорийл "Казино
"Казино
(4 игри)
Технологии" АД, №
Технологии"
916/18.07.06г.
АД

видеорийл "Казино
Технологии" АД, №
916/18.07.06г.
ИА 1180 WMS
видеорийл WMS Gaming Inc.,
вносител
“Балканфон”
ЕООД, №
072/26.04.02
ИА 1181 ZORRO
Aristocrat Xcite видеорийл Aristocrat Ltd.,
MK6
вносител “Плежър
кампъни” АД,
№ 1246/02.11.06г.
ИА 1182 OUTBACK JACK Aristocrat Xcite видеорийл Aristocrat Ltd.,
MK6
вносител “Плежър

"Казино
Технологии"
АД
“Балканфон”
ЕООД

“Плежър
кампъни”
АД,
“Плежър
кампъни”
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12.

ИА 1183 WMS

Thai Treasures

видеорийл

13.

ИА 1184 BIG BEN

Aristocrat Xcite видеорийл
MK6

14.

ИА 1185 GOLDEN GONG

Aristocrat Xcite видеорийл
MK6

15.

ИА 1186 DOUBLE
DIAMOND RUN

IGT Vision

16.

ИА 1187 LIGHTHING
вер. v. 1.0
POKER™ TABLE

eлектронен
тексас
холд`ем
покер

17.

ИА 1188 MS. LITTLE
GREEN MEN

IGT Vision

eлектромеханичен
рийл

18.

ИА 1189 ATRONIC

3 Monkeys

видеорийл

19.

ИА 1190 CASINO MANIA

EGT-VS3

видеорийл

20.

ИА 1191 KASHMIR GOLD EGT-VS3

видеорийл

21.

ИА 1192 VENETIAN
NIGHT

eлектромеханичен
рийл

Aristocrat Xcite видеорийл
MK6

кампъни” АД,
№ 1246/02.11.06г.
WMS Gaming Inc.,
вносител
“Балканфон”
ЕООД, №
137/09.02.07
Aristocrat Ltd.,
вносител “Плежър
кампъни” АД,
№ 1246/02.11.06г.
Aristocrat Ltd.,
вносител “Плежър
кампъни” АД,
№ 1246/02.11.06г.
IGT- САЩ,
вносител “Плежър
кампъни”
АД,№1246/02.11.06
г.
Shuffle Master Inc.
САЩ , вносител
"Казино
технологии" АД,
№ 916/18.07.06г.
IGT- САЩ,
вносител “Плежър
кампъни” АД,
№ 246/02.11.06г.
Atronic International
GmbH, вносител
“Плежър кампъни”
АД,
№1246/02.11.06г.
“Евро Геймс
технолоджи”
ООД,
№ 722 / 08.09.05г.
“Евро Геймс
технолоджи”
ООД,
№ 722 / 08.09.05г.
Aristocrat Ltd.

АД,
“Балканфон”
ЕООД

“Плежър
кампъни”
АД,
“Плежър
кампъни”
АД,
“Плежър
кампъни” АД

"Казино
технологии"
АД
“Плежър
кампъни” АД
“Плежър
кампъни” АД

“Евро Геймс
технолоджи”
ООД
“Евро Геймс
технолоджи”
ООД
“Геймпром”
ЕООД,
940/19.07.04г

2. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред

Допълнение

Удостоверение
№

Наименование

22.

ИА 923.1

ИА 923

WMS

Тип /
версия

Производител/
вносител /
номер на
разрешение
Gold Fish видеорийл WMS Gaming
Inc., внос,
“Балканфон”
ЕООД,
№ 137/09.02.07г.
Вид

Рециклирал /
номер на
разрешение

Заявител

“Балканфон”
ЕООД
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3. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ “ДЖАКПОТ” ПРИ ИГРАЛНИ
АВТОМАТИ:
№
по
ред
23.

Удостоверение №

Тип/ Версия

Производител / вносител
номер на разрешение

ДП 032

тип HOT SHOT

Mikohn Gaming Corporation,

24.

ДП 033

тип JP-BG-5 Jewels,
вер. V1.0

“Игрални ТехнологииГТ-Гейминг Технолоджис”
ООД, № 455/22.06.05

Заявител
“Англо-Болкан” ООД,
чл. 18, ал. 2 ЗХ
“Игрални ТехнологииГТ-Гейминг Технолоджис”

4. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО
КАЗИНО (ИГРАЛНИ МАСИ):
№
по
ред
25.

Удостоверение
№

Вид на хазартната игра

ИМ 054

26.

ИМ 055

27.

ИМ 056

тип AR STANDART ,
„Американска рулетка”
тип ARix - двустранна ,
„Американска рулетка”
тип BJ - lux ,
„Блек Джек”

Производител

Заявител

"Мега Елит" ЕООД, № 652/29.05.06г.

"Мега Елит" ЕООД

"Мега Елит" ЕООД, № 652/29.05.06г.

"Мега Елит" ЕООД

"Мега Елит" ЕООД, № 652/29.05.06г.

"Мега Елит" ЕООД
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♠ ДАНИЯ

♥ Шведският монопол на хазарта
♦ Швеция - Забраната на реклама на хазартния бизнес
доказа своята неефективност

♣ Условия за инсталиране, употреба и контрол над
Бинго игрите

♠ GIGSE – Световна конференция и експозиция по

интерактивни хазартни игри – преглед 2007
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♠ ДАНИЯ
Основите на датския модел на хазартен бизнес били поставени
през 50-е години на миналия век. Властите веднага решили, че да се
играе – това е зло и затова тръгнали по пътя на най-малкото
съпротивление – да поставят под своя опека това „зло” и да създадат
държавна компания-монополист. Хазартният бизнес с течение на
времето се изменял и усложнявал, а също се изменяла и компанията,
като образувала дъщерни структури, монополизиращи всичко ново.
Принципни изменения не са ставали, само 6 казина били дарени „с
царското право” на частен капитал. Такъв ред на хазартна дейност
устройвал Дания, но бедата дошла отвън. Влизайки в Европейския Съюз,
Дания изведнъж се сблъскала с необходимостта да отстъпи своите
частни интереси в полза на целия Съюз.
Вече почти 60 години компанията Danske Spil A/S е основния
играч на пазара на хазартни развлечения в Дания. Компанията била
основана на 21 юли 1948 година. Нейни владетели станали и са такива
до ден днешен,като следва : държавата с 80% участие, Федерацията на
спорта на Дания – с 10%, Асоциацията по гимнастика и спорт - 10%.
Датското законодателство предоставило на компанията монополно
право да организира повечето видове хазартни игри. Лотариите и
спортните тотализатори изцяло се владеят от компанията. Дълго време
на частния капитал се разрешавало да участва в индустрията на игрите
само чрез отваряне на казино,чийто брои бил законодателно ограничен.
С течение на времето към Danske Spil се образували дъщерни компании
и така се превърнала в една от най-големите корпорации в страната.
Влизащите в състава на Danske Spil дружества оперират в различни
сфери на хазартния бизнес. Например, създадената през 2001г. Dansk
Automatspil A/S се оперира изключително с игрални автомати.
Законодателно са определени целите, за които корпорацията трябва да
отчислява от своите доходи - за развитие на културата, спорта, и др.
Казината, за разлика от тотализаторите и лотариите, били
легализирани в Дания едва през 1990 година. Те не станали част от
държавния монопол. Разрешавайки казината, властите веднага ги
поставили в твърди рамки. От 1990г. насам в страната били отворени
само шест казина. След легализацията, правителството провело конкурс
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между компаниите-оператори. Едно от условията на конкурса било, че
чуждестранните оператори, желаещи да работят в Дания, трябва да
създадат на територията на страната датска компания, в която като
учредител ,освен прекия оператор, трябва да участва и някоя датска
организация. По правило, операторите се обединявали с компании,
владеещи големи хотели.
В конкурса взели участие 40 оператори. Лиценз получили само 6 от
тях. „Казино Холанд”, държавна корпорация от Нидерландия, спечелила
хазартен лиценз за отваряне на казино в градчето Хелсингор,
разположено на границата със Швеция. На холандската корпорация се
наложило да се обедини с хотел „Marienlyst”, в който се помещава
казиното, което отворило врати през април 1991 година. Датското
казино станало и първия опит на „Казино Холанд” да се появи на
международната арена. Заветният лиценз успял да получи и оператора от
Германия - Bad Neuenahr. Съвместно с датския хотел „Royal”, те открили
казино в град Аархуз. Не останал в страни и европейския лидер в
индустрията на хазартни развлечения – компанията „Казино Австрия”.
Австрийците успели да завоюват право за опериране на три игрални
заведения. Първите две казина отворили през януари 1991г.: едното в
град Вейле в хотел „Munkebjerg”, другото – в Копенхаген в хотел
„Radisson SAS Scandinavia Hotel”. Казиното в Копенхаген веднага
станало най-големия игрален дом в Северна Европа с площ от 30 000
квадратни метра. При откриването му в него се наброявали 180 игрални
автомата и 21 маси. За организирането на третото казино, австрийската
компания се обединила с Андерсен Конгрес Център, разположен в хотел
„Radisson SAS H.C. Andersen Hotel” в Одензе, което заработило през
февруари 1991 година. Последното, шесто, датско казино се
разположило в град Аалборг.
Пълномощия за контрол и текущо регулиране на хазартния бизнес
са предоставени на Министерство на правосъдието на Дания.
Министерството
постановило
основните
изисквания
към
функционирането на хазартните заведения. Работното им време трябва
да е максимум 14 часа в денонощието - от02.00 до 16.00 часа. С Акт на
Министерство на правосъдието се въвела такса за вход в казината, а на
посетителите може да се издават членски карти със срок на действие
седмица,месец или година.Ежедневният контрол за спазване на
хазартното законодателство, правилата на игрите и автоматите, както и
за действията на сътрудниците на казиното, се възлагала на полицията.
Законодателно била постановена минимална възраст за посещения в
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казино – 18 години. Всички клиенти на хазартни заведения са длъжни да
преминат през процедура на идентификация.
Облагането с данъци на казината в Дания е решен по следния
начин: ако общия доход на казиното е 4 млн. датски крони (~ 0,5 млн.
евро) или по-малко, то ставката на данъка е 45%; ако дохода е по-голям
от 4 млн. крони, то ставката е 45% от 4 млн. плюс 75% от сумата над 4те млн. крони.
В края на 90-те години на 20 век, властите в Дания направили
редица опити за модернизации на хазартното законодателство. В
рамките на министерството по данъчно облагане и сборове били
подготвени препоръки за изменение на сложната ситуация в сферата на
хазартния бизнес. Тези препоръки били оформени във вид на отчета под
названието „Бъдещето на хазартния бизнес в Дания – необходимост от
уеднаквяване на хазартното законодателство” и бил публикуван през
2001година. В този отчет се предлагало съществено да се затегнат
правилата за управление на хазартния бизнес. Чиновниците обърнали
внимание и на съвременните форми на хазартни игри – он-лайн
казината. В отчета се предлагало да се забрани на всички датски банки
да осъществяват всякакви финансови операции с кредитни карти в
хазартни сайтове. През март 2003г. властите законодателно фиксирали
редица съществени изменения при регулиране на хазартната индустрия.
Например, новото датско законодателство категорично забранява на
чуждестранни компании да работят в сферата на хазартните игри. На
чуждестранните компании се забранявало и да рекламират своята
дейност в датски средства за масова информация , да извършват каквито
и да е мероприятия на територията на Дания и др.
Всичко би било идеално , но Дания е член на Евросоюза и поради
това е задължена безусловно да спазва общоевропейското
законодателство.И
така
възникна
проблем.
Европейското
законодателство съдържа гаранции за свободното движение на услуги в
рамките на ЕС. Но законодателните ограничения , наложени в Дания,
нарушават тази свобода, като дискриминират чуждестранните хазартни
компании. През есента на 2006г. Европейската комисия отправила на
Дания официално запитване, в което поискала информация за това,
какви ограничения са предвидени в датското законодателство в сферата
на свободното движение на услуги, свързани с приемане на залози за
резултати от спортни мероприятия. Датските власти не реагирали на
това изискване. Те не предприели и никакви мерки по привеждане на
своето законодателство в съответствие с нормите на ЕС и даже не се
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опитали да преговарят с чуждестранните оператори , които били
инициатори на този процес. През март 2007г. Европейската комисия
отговорила на подобна дързост с официална протестна нота. На датските
власти било напомнено, че членството в ЕС има не само много плюсове,
но съществува и необходимостта да се правят компромиси, за да се
вземе предвид и мнението на болшинството. Европейската Комисия е
дала на Дания двумесечен срок, за да бъдат внесат изменения в
законодателството в съответствие с изискванията на Евросъюза, в
противен случай Европейската Комисия ще изпрати този въпрос за
разглеждане от Европейския съд.
Подбрал и превел : Милан Илиев

♥ ШВЕДСКИЯТ МОНОПОЛ НА ХАЗАРТА
Шведският монопол на хазарта - реалните доходи имат по-голяма
тежест от политическите обещания
Шведският министър на финансите, Андерс Бьорг, както се
очакваше , напълно промени своята позиция по отношение на монопола
на хазартните игри в Швеция. Неговото обещание да отмени монопола
не се осъществи.
Едно от предизборните обещания на шведския съюз на
центристките и десните политически партии през 2006г. било отмяната
на държавния монополи на хазартните игри. Сега това обещание не е
изпълнено.
Шведското икономическо списание Veckans Affärer, получило
информация, доказваща , че Svenska Spel - компанията-монополист на
хазартния пазар в Швеция - ще запази своя монопол, вследствие на
огромния доход, който компанията носи на държавата. През първото
тримесечие на 2007г. Svenska Spel получила 157 милиона евро чиста
печалба от дохода от 260 милиона евро.
Очевидно, шведското министерство финансите сега работи над
поправки в законодателството, които да отворят шведския хазартен
пазар за частни компании чрез система за лицензиране. Обаче
изискванията при такава система на лицензиране ще бъдат толкова
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строги, че е може би малко вероятно, каквато и да е компания- оператор
на хазартни игри да се заинтересува сериозно да излезе на шведския
пазар на хазартни игри.
Наред с публикуването на новия законопроект, се очаква,
правителството да принуди Svenska Spel съществено да намали своята
маркетингова активност и да ограничи развитието на нови игри и нови
технически решения за тях, по такъв начин , че да бъдат изпълнени
указанията на Европейската Комисия.
Изтече и двумесечния срок, определен от Европейската Комисия на
21 март 2007, Дания, Финландия и Унгария да внесат изменения в
техните законодателства или ЕС ще изпрати
този въпрос за
разглеждане от Европейския съд.
източник: Gambling Planet
Подбрал и превел : Милан Илиев

♦ ШВЕЦИЯ - ЗАБРАНАТА НА РЕКЛАМА НА ХАЗАРТНИЯ
БИЗНЕС ДОКАЗА СВОЯТА НЕЕФЕКТИВНОСТ
През юли 2007г. Шведската Комисия по хазарта обяви,че през 2006г.
рекламните компании са заработили 103млн. долара от това , че са поставяли
незаконни реклами на хазартния бизнес.
Швеция забрани на нямащите за това право рекламни компании да
рекламират хазарта чрез местните средства за масово осведомяване. Към 10 от тях
били предявени обвинения за рекламиране на хазартния бизнес. Печалбата на тези
компании през миналата година възлязла на 37 млн. долара.
„Няма смисъл да се съобщава за разследвания, ако такива на практика няма”
- заявил Хакан Халстедт (Hakan Hallstedt), главен юридически съветник на
Комисиятна.
Комисията заяви, че вече в продължение на много години предоставя на
представителите на водещите средства за масова информация в страната, отчети за
местата, където да се поместват реклами за хазартния бизнес. Работите стигнали до
съд , който взел решение в полза на комисията, но тези дела били предадени във
Върховния Съд на страната, и скоро ще бъде разгледано делото,заведено от
главния редактор на вестниците Expressen и Aftonbladet.Комисията обяви, че съдът
бездейства при разглеждане на дела за хазартния бизнес, очаквайки новия закон, в
който правителството ще приеме и разреши участието на шведския хазартен пазар
на чуждестранни компании, ориентирани към на шведските ползватели. Другият не
по-малко важен фактор е този , че Европейския Съюз заплашва Швеция с
вземането на съответстни съдебни мерки.От своя страна, шведското правителство
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отложи приемането на нов закон за хазартния бизнес и провежда разследване,
резултатите,от което ще бъдат получени през декември 2008 година.
„Предстои ни да извървим още дълъг път” - казал Халстедт.
Подбрал и превел : Милан Илиев

Проектът на тези изисквания е нотифициран1 до Европейската комисия в
съответствие с Директива 98/34/ЕО, съответно изменена с Директива
98/48/ЕО (бел. – М.Илиев)

Условия за инсталиране, употреба и контрол над Бинго
игрите
Въведение
Долупосочените условия са оформени, съгласно закона за лотарията
(1994:1000).
Обнародването е извършено, съгласно директивата на Европейския парламент и на
Съвета 98/34/EG от 22 юни 1998 за общи информационни стандарти и разпоредби,
както и разпоредбата за услугите на информационното общество. (EGT L 204,
21.7.1998, стр.37, Celex 31998L0034), променена чрез директивата на Европейския
парламент и на Съвета 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, стр.18, Celex 31998L0048).

Цел и съдържание
Целта с тези условия е да се предотвратят манипулацията и измамите
при бинго-игрите.Условията са формулирани възможно най-неутрално
по отношение на техниката и начините на извършване. Условията дават
възможно най-високото позволено ниво на сигурност.
Техническите съоръжения, които се използват в бинго-игрите за
употреба и контрол трябва да отговарят на тези условия или, когато се
касае за такава техника, която е законово одобрена или въведена на
пазара в другите страни членки, държавите от EFTA, които са част от
договора за икономическо сътрудничество и Турция, равностойни
изисквания, които гарантират съответното ниво на сигурност като тази,
която дават тези условия.

1

нотификация - съобщение, уведомление, известие
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Срок за въвеждане
Тези условия се прилагат при подадена молба в Инспекцията по лотарията, от и
включително 1 януари 2008 г.

Изисквания за техническо оборудване на
използване и упражняване на контрол
при бинго-игрите
1 Изискване на писмени отчети
1.1 Текущи отчети на игрите
1.1.1 Общи условия за писмените отчети
Текущият отчет на игрите в писмена форма може да се замени със сигурен софтуер
и електронна информация със същото съдържание и в непроменен начин. Всеки
кръг на играта трябва да е маркиран с текущ номер, който е валиден докато тече
съответния период. Текущият номер трябва да се настрои на нула при отваряне на
нов кръг на играта. Съответните писмени отчети трябва да се правят след
последното завършване на играта и обявяването на печалбата.Ако в момента не
може да се извърши написването, то съответната информация трябва веднага да
бъде качена и запазена като файл. Ако описването не може да се качи на файл,
играта, след конкретното завършване, трябва веднага да се прекрати.
1.1.2 въведение в отчетния рапорт
Уводната част от текущия рапорт трябва да съдържа следната информация;
Име и място на бинго залата,
Дата и час,
Данни за валидното разрешително,
Данни за евентуално свързване със сателитна система, както и свързаните чрез това
зали и системна информация, съгласно откъс 5.1.
1.1.3 Уводна информация за респективни игри
Уводната част от текущия рапорт трябва да съдържа следната информация:
· Име на играта,
· Текущия номер на играта през деня и по време на периода, в който е валидно
разрешителното,
· Подробна информация за условията при джакпота в началото на играта,
както и разрешените стойности на фишовете.
1.1.4 Подробна информация за нивото на печалбите при респективните
игри
Частта, която се отнася за респективните игри трябва да съдържа следната
информация:
· Изтеглените номера и редът на извикването им,
· Брой изтеглени номера,
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· номер, печалба и цена на пула за печелившите фишове,
· евентуална подялба на печалбата,
· общия брой на печелившите и общото разпределение, както и евентуални
бележки по време на играта.
1.1.4.1 Може да има особени изисквания при игри в зали, свързани
сателитно
1.1.4.2 Може да има особени изисквания за бинготерминали
Ако печалбата при бингото се е случила в бинго-терминал, терминалните номера
трябва да се опишат.
1.1.5 Сумиране на игра
Брой на продадените фишове при игра с фишове, видове, входяща печалба,
разделяне и резултат,
Общия брой на продадените фишове, тотална входяща печалба, разделяне и
резултат, както и
Евентуални регистрирания или корекции, случили се по време на играта.
1.1.5.1 Може да се наложат специални изисквания при игри в зали,
свързани сателитно.
Ако играта протича в сателитна зала, то всяка зала трябва да се отчита отделно,
съгласно 1.1.5.
1.2 Дневен рапорт
Дневните рапорти трябва да включват данни от бинго-игрите за деня. Той трябва
така да е оформен, че да служи за основа за текущия рапорт.
1.2.1 Общи условия за писмено отчитане.
Написването на дневния рапорт трябва да стане в края на играта. Ако по някаква
причина той не се завърши в края на играта, контролното съоръжение/програма се
използва на следващия ден. В последвалия дневен рапорт трябва да се отбележи, че
отчитането от предишния ден се е провалило. Ако работният ден се дели на части,
то отчетната програма трябва да осигури текущ номер на отрязъка, който е валиден
до трайността на разрешението.
1.2.2 Съдържание на дневния рапорт
Обобщеното съдържание на дневния рапорт за бингоиграта трябва да съдържа
следната информация;
· Текущ номер през деня,
· Брой на продадените фишове при игра с фишове, видове, входяща печалба,
разделяне и резултат,
· Общия брой на продадените фишове, тотална входяща печалба, разделяне и
резултат,
· Информация за евентуално изпратен джакпот, както и условията на джакпота
при всяка следваща игра,
· Корекции, както и общата сума от платените печалби в брой, начин на
плащане и тотално платената сума.
1.3 Може да се наложат специални изисквания за игри в зали, свързани
сателитно.
Отчетът трябва да става във всяка зала, описът трябва съдържа кои зали са
свързани сателитно, залаганията в залите, печалбите и разделянето на фишовете по

Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

39

цена, както и общ отчет за тоталните залагания, печалби, изплащания и салдо на
зала.
2 Изискване за трайността на използваните програми
2.1 Програмен код
Програмните модули, които се използват по време на игра, бинго-контролът,
отчетите и други важни части, касаещи сигурността и контрола трябва да могат да
се идентифицират с име на модула, номер на версията и начин на достъп.
Проверката на тези модули трябва може да се извършва по всяко
време.Програмният код на контролното съоръжение трябва да съдържа текст,
който разяснява функцията на програмния код.
2.2 Изисквания относно програмните модули
Програмните модули, които осъществяват задължителните процедури и други
съществени части, касаещи сигурността и контрола не трябва да се променят.
Програмните модули, които не влияят върху горепосочените области могат да се
променят, ако промяната посочва новата версия и се документира. Тази
документация трябва да се предостави на Инспекцията по лотарията при
поискване.
Рутината при генерирането на останалите числа в програмния код трябва да става
отделно в един добре ограничен програмен модул. Практиката трябва да се
основава на това, че останалите числа се генерират всеки ден и че изтегленото
число трябва незабавно да се покаже на екран.
3 Изисквания за бинготерминали, които се използват в играта.
3.1 Общо
Съоръжението не трябва да позволява закупуването на по-висок брой електронни
бинго-фишове от броя, който позволява незабавното им и достатъчно дълго
показване на екрана.
Съоръжението трябва да има функции, които позволяват на играча ръчно да
отбелязва изтегления номер, като и да отбележи бинго.
Съоръжението трябва да позволява и на крайния бинго-терминал на екрана да
показва текущата ситуация.
3.2 Сигурност при работа и логване
Сигурността пир работа на съоръжението трябва да бъде толкова висока, че дори и
някой игрален терминал да излезе от строя, останалите части не трябва да се
повлияват от това. Всички извършени транзакции трябва да се регистрират в
електронен дневник, който трябва да се пази до валидността на разрешителното.
Предишните електронно попълнени фишове трябва да могат да се проследят.
3.3 Електронни фишове
Съоръжението трябва да може да обработва и поддържа специален регистър на
фишовете за терминалните игри. В случай че такъв се използва, то той трябва така
де се изгради, че да се спазят стандартните изисквания за фишовете в бранша.
Фишове, които се използват в игралния терминал трябва да се номерират по
обикновен начин. Фишовете трябва да се показват в умален вариант, но да могат да
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се разчитат. Кодовият номер на фиша трябва ясно да се показва при директен
контакт с фиша.
3.4 Бинго-маркиране, бинго-контрол и печалби
Ако съоръжението позволява маркирането на топките с номерата да става
автоматично по време на играта, то текущият номер трябва да бъде четлив при
маркирането. Съоръжението трябва да може да идентифицира и да показва топките
на всеки игрален терминал, съгласно част 4.2 за упражняване на контрол.
Съоръжението трябва да показва изписаните фишове на всеки терминал, както да
се документира печалбата.
4 Информация при използването на екрани
4.1 Информация по време на играта
По време на играта трябва да се показва екран/картина, който да съдържа следното
съдържание, което касае играчите:
· Името на играта,
· Актуалното изтеглено число,
· Актуалния номер на линията,
· Актуалната печалба от линия и общия брой на печелившите, както и общата
сума, която печалбата им представлява.
Когато регистрирането или координирането на гореизложената информация се
извършва, екранът трябва да се обнови.
4.2 Информация за контрол върху бингото
Когато се съобщи за бинго, следната информация трябва да се покаже на играчите:
· Кодовия номер на фишовете, които се следят и контролират,
· Цената на всеки фиш,
· Актуалния номер на линията,
· статус,
· начина на оформянето на бинго-фишовете,
· броя на печелившите и общата сума от печалбите на линия.
Печелившите числа трябва се показват най-малко три секунди на екрана.
4.2.1Може да се наложат специални изисквания за игри със сателитна
връзка
Освен данните, съгласно 4.2 трябва да се включат и тези за печелещата зала и
номера на терминала.
4.3 Информация при приключена игра
· Когато играта приключи следната информация трябва да се покаже на
играчите:
· Броя на печелившите на линии,
· Изплатена печалба,
· Евентуалния брой на изтеглените числа,
· Брой залагания/участия,
· Общата сума на влаганията и общата сума, която е изплатена.
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4.4 Информация при допуснати грешки
При допусната грешка по време на игра, то тя трябва да бъде показвана на екрана
най-малко пет секунди.
4.5 Показване на екрана
Съоръжението трябва да предава на екрана информацията, изисквана според части
4.1—4.4, и тя трябва да се вижда през цялото време от онези, които извикват на
глас числата. Съоръжението трябва да осигури също да показва на екрана и
информацията, посочена в части 4.5.1-4.5.2.
4.5.1 Информация по време на играта
Съоръжението трябва да показва изтеглените числа в реда на изтеглянето им.
4.5.2 Информация за упражняване контрол върху бинго-играта
За лицето, което извиква на глас числата трябва по време на играта през цялото
време да му се показва списък с топките, които се следят и контролират.
При контрол върху бинго-играта трябва печелившите номера и тяхната обща
печалба също да се показва през цялото време.
4.5.2.1 Специални изисквания при игри в зали, които са сателитно
свързани.
Печелившата зала трябва да се показва.
4.5.2.2 Специални изисквания, ако се използват бинго-терминали
Номерата на терминалите трябва да се показват.
5 Системна информация
5.1 Обща информация
Съоръжението трябва чрез екрана или при отчета да показва следното;
· Начина на извикване на програмата,
· име,
· номер на версията,
· датата на слагане на номера на версията и големината на програмата,
· начина за достъп на файловете и
· кое части от нея участват при представянето на съответните топки с числата
· кои терминали са свързани за дадена игра
· кои части участват за да показват съответните крайни топки с числата, касата
и т.н.
5.1.1 Информация за залите със сателитна връзка
Системата трябва да има възможността да показва:
Кои зали са свързани,
Как се поделят залаганията, разделени между залите, както и
И показване на информация, включена в текущия рапорт за съответната игра (1.1),
нещо което трябва да се покаже за всяка свободно избрана игра
При многобройни печеливши фишове, трябва да се показва резултата от всяка зала.
Освен това трябва да се показва и общата ума на печалбата от всички зали заедно.
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6 Общи изисквания за сигурност на съоръженията
6.1 Общо
Съоръжението трябва да може веднага да възстанови работата си, когато я е
преустановило поради случайни причини.
Съоръжението трябва да показва без прекъсване текущите серийни номера и по
време на поддръжка.
При срив на системата или нещо подобно съоръжението не трябва да позволява
текущата игра да се прекъсне. Винаги трябва да е налична информацията за
актуалните залагания.
6.2 Реконструкция
Съоръжението трябва да позволява използваната база данни да може да се
реконструира.
7 Общи изисквания
7.1 Инструкции за употреба
Трябва да се изработи на шведски инструкция за действие на хората, които работят
в бинго-залата. В нея трябва да се обяснява какво трябва да правят служителите в
обикновените случаи на допускане на грешки. Инструкцията трябва да се пази на
такова място, което да е лесно достъпно за целия персонал в бинго-залата.
7.2 Инструкции за контрол
Трябва да има изработена инструкция за контрол. В нея трябва да се показва какво
трябва да направи контролното лице/контрольора и как то да използва контролните
системи.
8 Дефиниции
В разпоредбата се използват следните понятия;
бинготерминали – единица, която се използва като допълнение към играта с
хартиени фишове. Бинготерминалът трябва да поддържа основната част на играта.
Сателитна зала – зала за бинго, която е свързана с играта в друга бинго
зала/централна зала/ с общи залагания и възможности за печалба.

♠ Кратък преглед на Global Interactive Gaming Summit and
Expo (GIGSE) , 2007
5- 7 юни 2007г. Конгресен Център - Монреал, Канада

GIGSE – Световна конференция и експозиция по
интерактивни хазартни игри
Автор: Крис Крафчик, 25 юни 2007
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Конференцията бе открита от президента на River City Group, Сю
Шнайдер, която каза философски:
„Какво, в действителност, се е променило за една година?”
Как само не е било наричано състоянието на хазартния бизнес в
света от някои негови представители през изминалата година: и
„защитаващ се„ и „нарушаващ права” и „объркан”. В света на растящите
мрачни предчувствия за състоянието на индустрията, Шнайдер призова
към създаване на единен световен орган, който да представлява
интересите на индустрията. „Ние сме длъжни да знаем накъде се
движим. Индустрията е твърде разединена, не сме достатъчно
сплотени”. Нейното изявление много напомня думите на Едуардо
Агами, президент на SBG Global по време на октомврийския конгрес
през 2006г. на European i-Gaming Congress and Expo (EiG): „Нас
властите винаги са ни преследвали. Ние сме длъжни да работим
съвместно, като едно цяло” - казва Агами. Шнайдер заявила, че докато
има такива организации, като Poker Players Alliance и European Gaming
and Betting Association, съществува необходимост от създаване на
единен орган.
Основният докладчик на GIGSE , И. Нелсон Роуз, който е един от
най-големите в света специалисти в областта на
хазартното
законодателство, предположи, че към 2010г. в САЩ ще бъде приет
закон за изучаване он-лайн хазартния бизнес. Роуз също така заяви, че е
въпрос на време, всеки щат,особено Калифорния, да започнат да
разработват собствени закони. Що се касае до Калифорния, то там ще
бъде приет закон за хазарта и поради това, хазартния пазар в щата ще
стане „доста привлекателен”. Роуз не се съгласи с твърдението, че
хазартно законодателство трябва да има само на ниво щат и отбеляза,
че около 2010г. могат да се появят „голям брой изключения” от антихазартния закон (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act).
В Латинска Америка се появяват все повече нови възможности.
Фернардо Орс, вицепрезидент по развитието в компанията Codere, заяви,
че главния проблем за развитието на он-лайн хазарта бил малкия брой
ползватели на Интернет, но от 2000 до 2006г. индустрията се е развивала
с много бързи темпове. Лидер в това отношение се явява Аржентина.
Там 26% от населението е включено към Интернет. От 2000 до 2006г.
нивото на включените към световната мрежа е нараснало с 300%.
Уругвай не отстъпва - в тази страна връзка с Интернет има 21% от
населението, Мексико - 17%. В Бразилия, Колумбия и Панама броят на
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интернет-ползвателите е нараснал съответно на 418%, 440% и 567%. По
отношение на ползвателите на мобилни връзки , Орс отбеляза, че към
2008г. в Латинска Америка ще има 345.8 млн. абонати, а към 2011г. 401.4 млн. Той подчерта, че локализацията се явява „единствения
изгоден път” и че провеждане на проучвания и създаване на ITинфраструктури, също ще доведат до положителни резултати.
Марк Мендел, съветник от Антигуа в преговорите със САЩ в
рамките на Световната Търговска Организация отбеляза, че „…САЩ
могат скрият от целия свят, но от нас те не могат да се скрият”. Мендел
каза, че неотдавнашното решение на САЩ да снемат задълженията си
към Генералното съглашение по търговия и услуги (General Agreement
on Trade in Services (GATS)) може да предизвика вълни от недоволство,
особено в Европа. Комисарят по делата на вътрешния пазара на
Европейския Съюз, Чарли МакКрииви, през януари се изказа по повод
възможно противопоставяне между ЕС и САЩ в областта на хазартния
бизнеса. МакКрииви заявил пред Reuters, че правилата на САЩ работят
защото няма други правила, и че Световната Търговска Организация
може да помогне на ЕС в това противопоставяне. И, накрая, истинското
противопоставяне между Давид и Голиат: младата асоциация Interactive
Media
Entertainment and
Gaming
Association
(iMEGA)
се
противопоставила на анти-хазартния закон UIGEA (Unlawful Internet
Gambling Enforcement Act). Тя подала жалба до генералния прокурор на
САЩ Алберто Гонзалез, до федералната търговска комисия и
федералния резерв, опитвайки се да спре от влизане в сила на антихазартния закон (UIGEA) в САЩ.
„Съществуват много сдружения, и с всеки ден те стават все повече,
каза представителя на iMEGA, Джо Бренан. В предвид на това, че
всички тези сдружения съществуват във виртуалния мир, тях ги слуша
целия свят. И когато ние започнахме да излизаме извън границите на
щата, страната и излязохме на международно ниво, как това сега може
да се отрази на ръста, същността и търговската дейност на тези
дружества? Затова, вместо да се позволи приемането на този закон без
проверка, ние считаме, че е по-добре да се явим в качеството на ищец и
да помолим съда да преразгледа този закон и последствията от неговото
приемане не само за хазартния бизнес, но и за целия Интернет,
свободата, независимостта, избора и развитието на всички он-лайн
дружества”.
Подбрал и превел : Милан Илиев

