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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2009 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
 С решение № 412/11.03.2009 г. дава разрешение на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, ул. „Странджа” №
10, с 19 (деветнадесет) броя игрални автомати с 19 (деветнадесет ) броя
игрални места;
 С решение № 413/11.03.2009 г. дава разрешение на
„ПРО ФИНАНС” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. „Г.С. Раковски” № 125, с 26 (двадесет и шест) броя
игрални автомати с 26 (двадесет и шест) броя игрални места;
 С решение № 466/20.03.2009 г. дава разрешение на
„УЪРЛД ГЕЙМ” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Кърджали, бул. „България” № 64, с 25 (двадесет и пет) броя игрални
автомати с 32 (тридесет и два) броя игрални места;
 С решение № 467/20.03.2009 г. дава разрешение на
„ФАВОРИТ” ООД, гр. Смолян, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Чирпан, обл. Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 55, с 10
(десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
 С решение № 468/20.03.2009 г. дава разрешение на
„НИКОС ГРУП” ЕООД, гр. Велико Търново, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Петко Ю. Тодоров” № 3А, с
21 (двадесет и един) броя игрални съоръжения с 25 (двадесет и пет)
броя игрални места;
 С решение № 469/20.03.2009 г. дава разрешение на
ЕТ „ПАВЛИНА ТЕМЕЛКОВА-АСТЕРИ”, 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. „Панаирски
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ливади” № 26, с 10 (десет) броя игрални автомати с 10 (десет) броя
игрални места;
 С решение № 526/27.03.2009 г. дава разрешение на
„ЖОКЕР-1999” ООД, гр. Сливен, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Ямбол, ул. „Г.С. Раковски” № 5, с 35 (тридесет и пет) броя игрални
съоръжения с 42 (четиридесет и два) броя игрални места;
 С решение № 527/27.03.2009 г. дава разрешение на
„КЕСТЕН-2007” ООД, гр. Тетевен, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Червен бряг, ул. „Антим І” № 10, с 10 (десет) броя игрални автомати
с 10 (десет) броя игрални места;
 С решение № 529/27.03.2009 г. дава разрешение на
ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-Жечо Маринов”, гр. Бургас, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98;
 С решение № 530/27.03.2009 г. дава разрешение на
„ФЛАМИНГО 78” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики” № 98, с 21 (двадесет и един)
броя игрални автомати с 21 (двадесет и един) броя игрални места;
 С решение № 531/27.03.2009 г. дава разрешение на
ЕТ „ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон
Грамадев” № 39, с 12 (дванадесет) броя игрални автомати;
 С решение № 532/27.03.2009 г. дава разрешение на
„АНТОЛА ГРУП” ЕООД, гр. Попово, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „България” № 26, с 10 (десет) броя
игрални автомати с 10 (десет) броя игрални места;
 С решение № 533/27.03.2009 г. дава разрешение на
ЕТ „ДЖОРДАНО-ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”, гр. Хасково, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет)
години в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей”, помещение
в сградата на бившия ресторант „Веспрем”, ет. 1, с 21 (двадесет и
един) броя игрални автомати;
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ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ СЪС ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ СЛУЧАЙНИ
СЪБИТИЯ
 С решение № 470/20.03.2009 г. дава разрешение на
„ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за организиране на хазартни игри със
залагания върху случайни събитияза срок от 10 (десет) години с
централен пункт с адрес: гр. София, р-н „Слатина”, бул. „Шипченски
проход” № 63;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВЕЧЕ
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2009 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
 С решение № 359/27.02.2009 г. дава разрешение на
„БИВА ГРУП” ООД, гр. София, за продължаване срока на издадено
Разрешение № 181/14.04.2004г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр.
София, пл. „Македония” № 1;
ІІ. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА „БИНГО”
 С решение № 414/11.03.2009 г. дава разрешение на „САН98” ЕООД, гр. Пловдив, за продължаване срока на издадено
разрешение за организиране на числова лотарийна игра „Бинго” за срок
от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван
Марев” № 3;
 С решение № 534/27.03.2009 г. дава разрешение на
„ЙОРСТ” ЕООД, гр. София, за продължаване срока на издадено
разрешение за организиране на числова лотарийна игра „Бинго” за срок
от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. „Васил
Левски” № 192;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2009 Г.
V.

ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО

 С решение № 415/11.03.2009 г. дава разрешение на „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД, гр. Свиленград, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул.
„Драган Цанков” № 4;
 С решение № 416/11.03.2009 г. дава разрешение на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив, за увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Васил Левски” № 11;
 С решение № 417/11.03.2009 г. дава разрешение на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за увеличение с
2 (два) броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1;
 С решение № 418/11.03.2009 г. дава разрешение на „ЛАРИСВЕГА” ООД, гр. София, за намаление с 2 (два) броя игрални
съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални места и увеличение с 8 (осем)
броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул.
„Сливница” № 33, Интерхотел „Черно море”;
 С решение № 419/11.03.2009 г. дава разрешение на „Евро
Казино Груп” ООД, гр. София, за подмяна на 10 (десет) броя на
игралните автомати в игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Черни
връх” № 31, в сградата на „Хемусхотелс” АД;
 С решение № 471/20.03.2009 г. дава разрешение на
„ПИКАДИЛИ ХОЛДИНГ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два)
броя и намаление с 5 (пет) броя на игралните автомати в игрално
казино с адрес: гр. София, ул. „Калоян” № 6, х-л „Рила”;
 С решение № 472/20.03.2009 г. дава разрешение на „ЕЛЕНА
2008” ООД, гр. Варна, за увеличение с 1(един) брой на игралните маси
и с 40 (четиридесет) броя на игралните автомати в игрално казино с
адрес: гр. Варна, к.к. „Св.Св. Константин и Елена”, х-л „Св.
Елена”;
 С решение № 473/20.03.2009 г. дава разрешение на „БРИЗЛ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 2 (два) броя на игралните маси и
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намаление с 2(два) броя игрални съоръжения с 20 (двадесет) броя
игрални места на игралните автомати в игрално казино “ROYAL” с
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Славянски” № 45;
 С решение № 535/27.03.2009 г. дава разрешение на
„ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ КАЗИНО” ООД, гр.
София, за подмяна на 7 (седем) броя игрални автомати в игрално
казино с адрес: гр. София, пл. „Народно събрание” №4, х-л ”Бизнес
Хотел Интерхотел Гранд Хотел София”
 С решение № 536/27.03.2009 г. дава разрешение на „Евро
Казино Груп” ООД, гр. София, за намаление с 18 (осемнадесет) броя
на игралните автомати и с 1 (един) брой на игралните маси в игрално
казино с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„Хемусхотелс” АД;
 С решение № 537/27.03.2009 г. дава разрешение на
„КЕПРИКОРН 555” ЕООД, с. Аксаково, за увеличение с 51 (петдесет
и един) и подмяна на 3 (три) броя на игралните автомати, по издадено
Разрешение № 3331/23.12.08г., в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к.
„Златни пясъци”, х-л „Хавана”;
 С решение № 538/27.03.2009 г. дава разрешение на
„КАЗИНО ЕЛИТ” АД, гр. София, за увеличение с 8 (осем) броя
игрални маси и намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в
игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград,
магистрално шосе Е-79;
 С решение № 539/27.03.2009 г. дава разрешение на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за увеличение с 8 (осем) броя
на игралните маси и със 112 (сто и дванадесет) броя игрални автомати
със 119 (сто и деветнадесет) броя игрални места в игрално казино с
адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, х-л „Интернационал”;
 С решение № 540/27.03.2009 г. дава разрешение на „АНГЛОБОЛКАН” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) и увеличение с 10
(десет) броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр.
София, пл. „Света Неделя” №5, х-л „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ
БАЛКАН”;
 С решение № 541/27.03.2009 г. дава разрешение на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр. София, за намаление
с 10 (десет) броя на игралните автомати в игрално казино с адрес: гр.
София, бул. „Ген. Тотлебен” №8, х-л „Родина”;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

12
Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

 С решение № 420/11.03.2009 г. дава разрешение на „ЕЛИТ
8” ЕООД, гр. Севлиево, за увеличение с 5 (пет) броя игрални автомати,
по издадено Разрешение № 319/13.02.2009г., в игрална зала с адрес: гр.
Дряново, ул. „Шипка” № 73;
 С решение № 421/11.03.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„МАКАО – Георги Димов”, гр. Пловдив, за подмяна на 1(един) брой и
намаление с 2 (два) броя на игралните автомати, по издадено
Разрешение № 3272/17.12.2008г., в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Димитър Талев” № 59;
 С решение № 422/11.03.2009 г. дава разрешение на „Г И
КО” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение с 1
(един) брой на игралните автомати, по издадено разрешение №
145/20.01.2009г., в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Източен”
№ 48;
 С решение № 423/11.03.2009 г. дава разрешение на „КИНГ
ГЕЙМС” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 1 (един) и
увеличение с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Димитровград, бул. „Христо Ботев” № 34;
 С решение № 424/11.03.2009 г. дава разрешение на „ДВД”
ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 6 (шест) броя игрални автомати, по
издадено Разрешение № 2318/10.09.2008г., в игрална зала с адрес: гр.
Пловдив, ул. „Полк. Бонев” № 10;
 С решение № 425/11.03.2009 г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО 1”
ООД, гр. София, за намаление със 6 (шест) броя на
игралните автомати, по издадено Разрешение № 153/22.01.2009 г., в
игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №
100, х-л „Верея”;
 С решение № 426/11.03.2009 г. дава разрешение на „КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, за подмяна на 2 (два) броя и намаление с 1 (един)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград,
ул. „Д. Благоев” № 9, „Бевърли”;
 С решение № 427/11.03.2009г. дава разрешение на
„КАЗИНО БУДА” ООД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой на
игралните автомати по издадено разрешение № 330/20.02.2009г., в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев” № 1;
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 С решение № 428/11.03.2009 г. дава разрешение на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Владислав
Варненчик”, до бл. 20 в Битов комбинат;
 С решение № 429/11.03.2009 г. дава разрешение на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 6 (шест) и намаление
с 1 (един) броя игрални автомати, по издадено Разрешение №
1094/01.07.2008г., в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Академик
Курчатов” №1;
 С решение № 430/11.03.2009 г. дава разрешение на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Топола” № 4а;
 С решение № 431/11.03.2009 г. дава разрешение на „К и С –
98” ЕООД, гр. Пловдив, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Марев” № 3;
 С решение № 432/11.03.2009 г. дава разрешение на „КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в
игрална зала с адрес: гр. Вършец, обл. Монтана,ул. „Република”№ 88;
 С решение № 433/11.03.2009 г. дава разрешение на „КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март” № 53;
 С решение № 434/11.03.2009 г. дава разрешение на „КИК”
ООД, гр. Монтана, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр.Враца, ж.к. „Сениче” УПИ ІІ, кв. 158;
 С решение № 435/11.03.2009 г. дава разрешение на „ФОРТЕ
КАРД-ГД” ООД, гр. Гоце Делчев, за подмяна на 2 (два) броя и
намаление с 1 (един) брой игрално съоръжение с 5 (пет) броя игрални
места, броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Гоце
Делчев, ул. „Кавала” № 5;
 С решение № 436/11.03.2009 г. дава разрешение на
„ФОРТРЕС” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и
намаление с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.София, ж.к. „Люлин” кв.47 – ІІІ микрорайон, Битов комбинат;
 С решение № 437/11.03.2009 г. дава разрешение на
„ПИРИНСТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград, за намаление с 1 (един)
игрален автомат с 8 (осем) броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Етрополе, ул. „Георги Бенковски” №2;
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 С решение № 438/11.03.2009 г. дава разрешение на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Банско, х-л „Стражите”;
 С решение № 439/11.03.2009 г. дава разрешение на
„ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение № 127/16.01.2009г., в игрална зала с
адрес: гр. Попово, обл. Търговище, кооперативен пазар, кадастрален
№ 1637, кв.102, ІІ етаж;
 С решение № 440/11.03.2009г. дава разрешение на „ТОРЪС”
ООД, гр. Варна, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати, по
издадено Разрешение № 2139/14.11.2008г., в игрална зала с адрес:
гр.Варна, бул. „Сливница” № 11А;
 С решение № 441/11.03.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„Гинтекс-Генко Базитов”, гр. Карлово, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат, по издадено Разрешение № 2368/12.09.2008г., в
игрална зала с адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Пазарна” № 1;
 С решение № 442/11.03.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„Гинтекс-Генко Базитов”, гр. Карлово, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат, по издадено Разрешение № 2369/12.09.2008г., в
игрална зала с адрес: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Александър
Стамболийски” № 50;
 С решение № 443/11.03.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„Пиги-Пенко Ненчев”, гр. Ловеч, за подмяна на 2 (два) и увеличение с
4 (четири) броя на игралните автомати, по издадено Разрешение №
314/20.02.2009г., в игрална зала с адрес: гр. Попово, обл. Търговище,
ул. „Марко Николов” № 9А;
 С решение № 444/11.03.2009 г. дава разрешение на
„КОМЕРС ” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 5 (пет) и увеличение
с 2 (два) броя на игралните автомати, по издадено Разрешение №
3274/17.12.2008 г., в игрална зала с адрес: гр.Габрово, ул.
„Свищовска” № 91;
 С решение № 445/11.03.2009г. дава разрешение на
„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София, за намаление с 1 (един) брой на
игралните съоръжения, по издадено Разрешение № 354/23.02.2009г., в
игрална зала с адрес: гр.Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” № 2,
ет.1, Битов комбинат-партер;
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 С решение № 446/11.03.2009 г. дава разрешение на
„БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални места и увеличение с 1 (един)
брой игрално съоръжение с 4 (четири) броя игрални места на игралните
автомати, по издадено Разрешение № 137/19.01.2009г., в игрална зала с
адрес: гр.Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” № 30,
УПИ І, кв.269;
 С решение № 447/11.03.2009 г. дава разрешение на „БРИЗМ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 18 (осемнадесет) броя на
игралните автомати, по издадено Разрешение № 388/26.02.2009г., в
игрална зала с адрес: гр.София, р-н „Люлин”, местност „ЛюлинЦентър”, УПИ ХІІІ-651, от кв. 4;
 С решение № 448/11.03.2009 г. дава разрешение на
„МИРАЖ 96 ” ООД, гр. Димитровград, за подмяна на 3 (три) броя и
намаление с 8 (осем) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.Димитровград, бул. „Димитър Благоев” № 29;
 С решение № 449/11.03.2009 г. дава разрешение на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя и намаление с 1
(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Раковски,
кв.”Генерал Николаево”, ул. „Симеон І” , УПИ ХІІ-1640;
 С решение № 450/11.03.2009 г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО 1” ООД, гр. София, за намаление с 2 (два) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение № 356/24.02.2009г., в игрална зала с
адрес: гр.София, бул. „Симеоновско шосе” №110, х-л „Макси”;
 С решение № 451/11.03.2009 г. дава разрешение на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за намаление със 6 (шест)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Пловдив, ул. „11ти август” №4;
 С решение № 452/11.03.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, за намаление с 2
(два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Кърджали,
бул. „България” №70А;
 С решение № 474/20.03.2009 г. дава разрешение на
ЕТ„РАДЕЛА-РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, за подмяна на
4(четири) броя игрални съоръжения с 8 (осем) броя игрални места на
игралните автомати, по издадено Разрешение № 026/05.01.2009г., в
игрална зала с адрес: гр.София, бул. „Мадрид” № 4;
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 С решение № 475/20.03.2009г. дава разрешение на
ЕТ„РАДЕЛА-РАДИОН КАЦАРОВ ”, гр. София, за подмяна на 6
(шест) броя и увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати, по
издадено Разрешение № 2009/17.07.2008г., в игрална зала с адрес:
гр.София, бул. „Цариградско шосе” № 12, бл.10;
 С решение № 476/20.03.2009г. дава разрешение на „БРАТЯ
МАТЕВИ ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: гр.София, общ.”Младост”,
ж.к.”Младост 1А”, бл. 502 до вх. В;
 С решение № 477/20.03.2009г. дава разрешение на „БРАТЯ
МАТЕВИ ” ЕООД, гр. София, за увеличение с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул.”Витоша”№133;
 С решение № 478/20.03.2009г. дава разрешение на „БРАТЯ
МАТЕВИ ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) и намаление с
3(три) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к.”Дружба”, УПИ ІІ-1109, 1216 от кв. 46;
 С решение № 479/20.03.2009г. дава разрешение на
„ИНВЕСТМЪНТ СП КЛУБ” АД, гр. Бургас, за подмяна на 7 (седем)
и намаление с 15 (петнадесет) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр.Бургас, ул.”Цар Асен” № 6 и ул.”Конт Андрованти”
№ 5;
 С решение № 480/20.03.2009г. дава разрешение на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ЕООД, гр. София, за увеличение с 48 (четиридесет
и осем) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Троян,
ул.”Георги Икономов” № 16 ;
 С решение № 481/20.03.2009г. дава разрешение на ЕТ
„ПЕТЪР С. ЯЧЕВ”, гр. Раковски, за намаление с 3 (три) броя на
игралните автомати, по издадено Разрешение №1179/11.07.2008г., в
игрална зала с адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Оборище”
№25;
 С решение № 482/20.03.2009г. дава разрешение на „ПМС”
ООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1(един) брой и увеличение с
1(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Трявна,
ул.”Ангел Кънчев” № 128;
 С решение № 483/20.03.2009г. дава разрешение на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и увеличение с
1(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен,
пл. ”Освобождение” № 33;
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 С решение № 484/20.03.2009г. дава разрешение на „КУИНС
ТРЕЙД” ООД, гр. София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр. София, бул. ”Сливница” № 168;
 С решение № 485/20.03.2009г. дава разрешение на „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. ”Черни връх”
№ 47;
 С решение № 486/20.03.2009г. дава разрешение на „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. ”Дружба 2” ,
пред бл. 206;
 С решение № 487/20.03.2009г. дава разрешение на
„ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД, гр. Свиленград, за подмяна на 1 (един) брой
и намаление с 6 (шест) броя на игралните автомати, по издадено
Разрешение №167/23.01.2009г., в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул.
”Отец Паисий” №34;
 С решение № 488/20.03.2009г. дава разрешение на
„МУЛТИ-КАТЕРС” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.София, кв.”Ботунец”, ул.
”Витиня” №20;
 С решение № 489/20.03.2009г. дава разрешение на „ГОЧЕВСТАР” ООД, гр. София, за подмяна на 9 (девет) броя и увеличение с 19
(деветнадесет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Стара Загора, бул. ”Митрополит Методи Кусев” №9;
 С решение № 490/20.03.2009г. дава разрешение на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Монтана, бул. ”Трети март” №39;
 С решение № 491/20.03.2009г. дава разрешение на „ПОЛО
11” ЕООД, гр. София, за подмяна на 8 (осем) броя и увеличение с 5
(пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул.”Скобелев” №47;
 С решение № 492/20.03.2009г. дава разрешение на „НАВИ”
ООД, гр. София, за намаление със 7 (седем) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.”Иван Вазов”,
Кооперативен пазар, кв. 57, УПИ V, имот пл. №368, местност „Иван
Вазов”;
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 С решение № 493/20.03.2009г. дава разрешение на „НАВИ”
ООД, гр. София, за намаление с 11 (единадесет) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. ”Райко Даскалов” №
8А;
 С решение № 494/20.03.2009г. дава разрешение на „ХАЗАРТ
08” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, ул. ”Акад. Методи Попов” № 15А, до
бл.76;
 С решение № 495/20.03.2009г. дава разрешение на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати,
по издадено Разрешение №122/16.01.2009г., в игрална зала с адрес:
гр.Димитровград, ул. ”Димитър Благоев” № 5;
 С решение № 496/20.03.2009г. дава разрешение на
„ТЕМАКС КЛУБ” ООД, гр. София, за намаление с 12 (дванадесет)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
”Ломско шосе” № 61;
 С решение № 497/20.03.2009г. дава разрешение на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 6
(шест) броя игрални съоръжения с 24 (двадесет и четири) броя игрални
места
на
игралните
автомати,
по
издадено
Разрешение
№2615/24.10.2008г., в игрална зала с адрес: гр. Плевен, ул. ”Данаил
Попов” № 12;
 С решение № 498/20.03.2009г. дава разрешение на
„КРИСТАЛИЯ” ЕООД, гр. София, за намаление с 2 (два) броя
игрални съоръжения с 20 (двадесет) броя игрални места на игралните
автомати, по издадено Разрешение №298/12.02.2009г., в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, бул. ”Славянски” № 15;
 С решение № 499/20.03.2009г. дава разрешение на
„БАРЕТИНО” ЕООД, гр. Русе, за подмяна на 21 (двадесет и един)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. ”Шипка” №
10;
 С решение № 500/20.03.2009г. дава разрешение на
„МЕГАШАНС ГРУП ДОБРИЧ” ООД, гр. Добрич, за подмяна на 6
(шест) броя игрални автомати и увеличение с 4 (четири) броя на
игралните места, по издадено Разрешение № 3271/02.12.2008г., в
игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул. ”Дунав”, ресторант „Югоизток”;
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 С решение № 501/20.03.2009г. дава разрешение на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 6 (шест) броя и
намаление със 6 (шест) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр.София, р-н „Красно село”, ул. ”Кн. Клементина”№4;
 С решение № 502/20.03.2009г. дава разрешение на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София, за подмяна на 7 (седем) и
намаление с 53 (петдесет и три) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец”,бул. ”Христо
Смирненски”№78;
 С решение № 503/20.03.2009г. дава разрешение на „ФОКС1” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 1 (един) и намаление с 2 (два) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
бул.”България”№2;
 С решение № 504/20.03.2009г. дава разрешение на „ФОКС1” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати, по
издадено Разрешение № 314/13.02.2009г., в игрална зала с
адрес:гр.Бургас, к-с „Братя Миладинови” бл. 38-партер;
 С решение № 505/20.03.2009г. дава разрешение на „ФОКС1” ООД, гр. Бургас, за подмяна на 2 (два) и намаление с 9 (девет) броя
на игралните автомати, по издадено Разрешение № 315/13.02.2009г., в
игрална зала с адрес:гр.Бургас, ж.к.„Меден рудник”, бл. 188-партер;
 С решение № 506/20.03.2009г. дава разрешение на
„ТРЕЖЪР ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София, за
увеличение с 18 (осемнадесет) броя на игралните автомати в игрална
зала с адрес: гр. Банско, ул. „Глазне” №5;
 С решение № 507/20.03.2009г. дава разрешение на „МН
ГРУП” ООД, гр. Варна, за намаление с 2 (два) броя на игралните
автомати, по издадено Разрешение № 2609/24.10.2008г., в игрална зала с
адрес:гр.Нови Пазар, обл. Шумен, пл.„Раковски” №2;
 С решение № 508/20.03.2009г. дава разрешение на „УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) и увеличение с 8 (осем)
броя игрални автомати, по издадено Разрешение № 367/25.02.2009г., в
игрална зала с адрес: гр. Сандански, обл. Благоевград, местност
„Чинар Куши”, р-н „Хидрострой” №27, СПА-ХОТЕЛ „ПАРК
ХОТЕЛ ПИРИН”;
 С решение № 509/20.03.2009г. дава разрешение на „УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Велчова завера”, ул.
„Опълченска” №10, х-л „Янтра”;
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 С решение № 510/20.03.2009г. дава разрешение на „УИН
БЕТ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя и увеличение със 6
(шест) броя на игралните автомати, по издадено Разрешение №
279/09.02.2009г., в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум”
№5, х-л „Бургас”;
 С решение № 511/20.03.2009г. дава разрешение на „Гранд
хотел Варна” АД, гр. Варна, за намаление с 14 (четиринадесет) броя
игрални съоръжения с 31 (тридесет и един) броя игрални места на
игралните автомати в игрална зала с адрес:к.к. ”Боровец”, общ.
Самоков, х-л „Рила”;
 С решение № 512/20.03.2009г. дава разрешение на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич, за намаление с 9 (девет)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул.
„Солун” №5;
 С решение № 513/20.03.2009г. дава разрешение на
„ФАВОРИТ” ООД, гр. Смолян, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Брацигово” № 2;
 С решение № 514/20.03.2009г. дава разрешение на „ГЕЙМ4” АД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой и увеличение с 3 (три)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Дружба 1”, Кооперативен пазар;
 С решение № 542/27.03.2009г. дава разрешение на
„МИЛИОН КАЗИНО” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Цариградско
шосе” № 16, бл.11;
 С решение № 543/27.03.2009г. дава разрешение на ЕТ
„ФРАМ-МАРИАН РАДЕВ”, гр. Троян, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат, по издадено Разрешение №2514/06.10.2008г., в
игрална зала с адрес:гр.Троян, ул. „Васил Левски” № 20;
 С решение № 544/27.03.2009г. дава разрешение на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес:гр.Бургас, ул. „Цар Петър”
№ 15;
 С решение № 545/27.03.2009г. дава разрешение на „БОРА
3001” ООД, гр. София, за увеличение с 8 (осем) броя игрални автомати
и намаление с 2 (два) броя игрални автомати с 20 (двадесет) броя
игрални места в игрална зала с адрес: гр.София, ж.к. „Люлин ІІІ”,
бул.”Захари Стоянов” №2, кв. 47-Кооперативен пазар;

21
Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

 С решение № 546/27.03.2009г. дава разрешение на „КИНГ
ГЕЙМС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.София, ж.к. „Люлин 3”,
бул.”Царица Йоанна” бл. 387;
 С решение № 547/27.03.2009г. дава разрешение на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Шумен, Гаров площадпешеходен подлез;
 С решение № 548/27.03.2009г. дава разрешение на
„ДИДЖИТЕХ” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, кв. 331,
кв.”Казански”;
 С решение № 549/27.03.2009г. дава разрешение на „ВЕНИС
КАЗИНОС” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул.”Васил Левски” №29;
 С решение № 550/27.03.2009г. дава разрешение на
„БЕЛФАСТ” ООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, общ. „Слатина”,
ул.”Борис Христов” № 2А;
 С решение № 551/27.03.2009г. дава разрешение на „ПИРИН
СТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград, за намаление с 3 (три) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение № 2335/11.09.2008г., в игрална зала
с адрес: гр. Ботевград, Дом на науката и техниката, УПИ І, кв. 65;
 С решение № 552/27.03.2009г. дава разрешение на „ПИРИН
СТИЛ” ЕООД, гр. Ботевград, за подмяна на 1 (един) брой игрално
съоръжение с 5 (пет) броя игрални места, по издадено Разрешение №
2534/13.10.2008г., в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул.”Стоян
Петралийски” №1, х-л „Валентино”;
 С решение № 553/27.03.2009г. дава разрешение на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой игрален автомат,
по издадено Разрешение № 216/30.01.2009г., в игрална зала с адрес: гр.
Перник, ул. ”Кракра” № 45;
 С решение № 554/27.03.2009г. дава разрешение на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение № 123/16.01.2009г., в игрална зала с
адрес: гр. Кюстендил, ул. ”Цар Освободител” № 107;
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 С решение № 555/27.03.2009г. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: к.к. Боровец, общ. Самоков, х-л
„Флора”;
 С решение № 556/27.03.2009г. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Ихтиманско
шосе”№1;
 С решение № 557/27.03.2009г. дава разрешение на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр. Самоков, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Витоша”, кв.
„Драгалевци”, ул. „Лешникова гора”№1А;
 С решение № 558/27.03.2009г. дава разрешение на
„ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен, за увеличение с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Сливен, бул. „Хаджи
Димитър” №33;
 С решение № 559/27.03.2009г. дава разрешение на
„ФЕНИКС-2004” ЕООД, гр. Сливен, за увеличение с 12 (дванадесет)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Нова Загора,
обл. Сливен, кв. „Загоре”, до бл. №1;
 С решение № 560/27.03.2009г. дава разрешение на ЕТ
„ЙОАН ВЪЛКАНОВ”, гр. Казанлък, за намаление с 30 (тридесет)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, пл.
„Севтополис”, №10;
 С решение № 561/27.03.2009г. дава разрешение на ЕТ
„ЙОАН ВЪЛКАНОВ”, гр. Казанлък, за намаление с 4 (четири) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул. „Петко
Каравелов”, №3;
 С решение № 562/27.03.2009г. дава разрешение на ЕТ
„ЙОАН ВЪЛКАНОВ”, гр. Казанлък, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат с 4 (четири) броя игрални места и намаление с 5 (пет)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Димчо Стаев”, №32;
 С решение № 563/27.03.2009г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за намаление с 3 (три) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Драган
Цанков” №8;
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 С решение № 564/27.03.2009г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за намаление с 4 (четири) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Балчик, ул.
„Приморска”, базар „Хелиус”, блок Г;
 С решение № 565/27.03.2009г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за намаление с 5 (пет) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Шумен, Кооперативен
пазар, „Сграда с търговско предназначение” – имот № 6289 „Г”,
находяща се в УПИ ІІ на кв. 513, кръстовището между ул.”Алеко
Константинов” и бул. „Симеон Велики”;
 С решение № 566/27.03.2009г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя и
намаление с 5 (пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Чипровци” №2;
 С решение № 567/27.03.2009г. дава разрешение на
„ОРЕГОН” ЕООД, гр. Раковски, за подмяна на 1 (един) брой и
увеличение с 1 (един) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр. Раковски, ул. „Михаил Добромиров” №76Б;
 С решение № 568/27.03.2009г. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 1
(един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Тодор Балина” №16;
 С решение № 569/27.03.2009г. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, за подмяна на 12
(дванадесет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Независимост” №9;
 С решение № 570/27.03.2009г. дава разрешение на „Д и Д”
ООД, гр. Враца, за подмяна на 8 (осем) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер №25;
 С решение № 571/27.03.2009г. дава разрешение на „В И СИЕ
И” ЕООД, гр. София, за намаление с 5 (пет) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Градинска” №11;
 С решение № 572/27.03.2009г. дава разрешение на
„КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение № 788/19.05.2008г., в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл. 57, вх. Б, партерен етаж;
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 С решение № 573/27.03.2009г. дава разрешение на
„ИМПЕРИАЛ-93” ООД, гр. Шумен, за подмяна на 1 (един) брой
игрално съоръжение с 5 (пет) броя игрални места и намаление с 5 (пет)
броя на игралните автомати, по издадено Разрешение №
2558/17.10.2008г., в игрална зала с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски”
№30;
 С решение № 574/27.03.2009г. дава разрешение на
„ФАВОРИТ” ООД, гр. Смолян, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Неделино, ул. „Александър
Стамболийски” №96;
 С решение № 575/27.03.2009г. дава разрешение на „КАРАХ” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) и увеличение с 2 (два) броя
на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул.
„Търговска” №41;
 С решение № 576/27.03.2009г. дава разрешение на ЕТ
„РАДЕЛА-РАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, за намаление с 1 (един)
брой електронна рулетка с 3 (три) броя игрални места на игралните
съоръжения в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф”
№29, маг. 3;
 С решение № 577/27.03.2009г. дава разрешение на ЕТ
„РОЯЛС-КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на 10
(десет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к.”Красно село”, бул. „Гоце Делчев” № 3;
 С решение № 578/27.03.2009г. дава разрешение на ЕТ
„РОЯЛС-КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА”, гр. София, за подмяна на 9
(девет) и намаление с 3 (три) броя на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза”- централна гара, предгаров
площад, магазин № 3;
 С решение № 579/27.03.2009г. дава разрешение на „ММ И
В” ЕООД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати, по
издадено Разрешение № 3263/01.12.2008г., в игрална зала с адрес: гр.
София, ул. „Поп Груйо” № 73;
 С решение № 580/27.03.2009г. дава разрешение на
„БОЛЕРО” ООД, гр. София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати и увеличение с 3 (три) броя на игралните места, по издадено
Разрешение № 111/14.01.2009г., в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Слатина- Хр. Смирненски”, супермаркет №3, магазин №8;
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 С решение № 581/27.03.2009г. дава разрешение на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, за подмяна на 5
(пет) броя игрални автомати, по издадено Разрешение №
2300/08.09.2008г., в игрална зала с адрес: гр. София, р-н Триадица, ул.
„Верила” №1, ъгъла с бул.”Витоша” №84;
 С решение № 582/27.03.2009г. дава разрешение на „ЦЕЗАР”
ООД, гр. Враца, за подмяна на 2 (два) броя игрални автомати, по
издадено Разрешение № 271/09.02.2009г., в игрална зала с адрес: гр.
Враца, ул. „Васил Кънчев” №76, ”Цезар клуб”;
 С решение № 583/27.03.2009г. дава разрешение на „ФСО”
ООД, гр. София, за намаление с 30 (тридесет) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” №37;
 С решение № 584/27.03.2009г. дава разрешение на „ФСО”
ООД, гр. София, за намаление с 20 (двадесет) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ул. „Отец Паисий” №17;
 С решение № 595/27.03.2009г. дава разрешение на
„КАЗИНО РЕАЛ” ООД, гр. Враца, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат, по издадено Разрешение № 2148/17.11.2008г., в
игрална зала с адрес: гр. Видин, ул. „Княз Александър Батенберг”
№11;
 С решение № 602/27.03.2009г. дава разрешение на
„БЕЛАДИО” ООД, гр. София, за намаление с 5 (пет) броя игрални
автомати, по издадено Разрешение № 346/20.02.2009г., в игрална зала с
адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков” №1;
ІІІ. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
 С решение № 453/11.03.2009г. утвърждава на ДП
„ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София,
образец на билет за участие в дял ЧЕТВЪРТИ-2009 на периодична
дялова лотарийна игра, организирана от ДП „ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
ІV. ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИ
СЪСТЕЗАНИЯ
 С решение № 515/20.03.2009г. дава разрешение на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промяна на пунктовете, в които
се приемат залози и изплащат печалби за игрите със залагания върху
резултати от спортни състезания;
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 С решение № 585/27.03.2009г. дава разрешение на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промяна на пунктовете, в които
се приемат залози и изплащат печалби за игрите със залагания върху
резултати от спортни състезания;


СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЗАКОНА
ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2009 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО
 С решение № 601/27.03.2009 г. разрешава на „ЛАРИС
ВЕГА” ООД, гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.73, ет.5,
ап.10, вписването на нови обстоятелства в регистъра на разрешенията
за организиране на хазартни игри;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
 С решение № 457/11.03.2009 г. разрешава на „ИГНАТОВ08” ООД, гр. Габрово, вписването на нови обстоятелства в регистъра
на разрешенията за организиране на хазартни игри;
 С решение № 458/11.03.2009 г. разрешава на „ВИВА
ГЕЙМ” ООД, гр. Варна, вписването на нови обстоятелства в
регистъра на разрешенията за организиране на хазартни игри, по
издадено Разрешение № 251/06.02.2009г.;
 С решение № 459/11.03.2009 г. разрешава на „КРАТО”
ООД, гр. София, вписването на нови обстоятелства в регистъра на
разрешенията за организиране на хазартни игри;
 С решение № 460/11.03.2009 г. разрешава на „ФОРТЕ
КАРД-ГД” ЕООД, гр. Гоце Делчев, вписването на нови обстоятелства
в регистъра на разрешенията за организиране на хазартни игри;

СПРАВКА
ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА
ДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2009 Г.
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І.

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ

 С решение № 409/11.03.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 344/20.02.2009г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Харманли, обл.Хасково,
пл. „Възраждане” № 7, търг.комплекс „Хеброс”, издадено на „В И
М” ООД, гр. Харманли, преди изтичане на срока му;
 С решение № 410/11.03.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 068/07.01.2009г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Баба Тонка” №
1, издадено на „ЛЪКИ ГЕЙМС” ЕООД, гр. Враца, преди изтичане на
срока му;
 С решение № 411/11.03.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 2090/24.07.2008г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Цар Калоян, обл.Разград,
ул. „Дружба” № 4, издадено на ЕТ „Ана Терзич-Загреб”, гр. Русе,
преди изтичане на срока му;
 С решение № 463/20.03.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 2114/28.07.2008г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград, ул.
„Александър Стамболийски” бл.2, издадено на ЕТ „ВИТ-64-ВАСИЛ
ТОШЕВ”, гр. Велинград, преди изтичане на срока му;
 С решение № 464/20.03.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 042/12.01.2006г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали
Марко” № 2, издадено на „ЕЛИТ ГЕЙМС” ООД, гр. София, преди
изтичане на срока му;
 С решение № 465/20.03.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 2664/03.11.2008г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Созопол, обл. Бургас, ул.
„Аполония” № 29, издадено на „БРИЗ-М” ЕООД, гр. София, преди
изтичане на срока му;
 С решение № 522/27.03.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 2477/01.10.2008г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
ул.
„Г.Вашингтон” № 13, издадено на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, преди изтичане на срока му;
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 С решение № 523/27.03.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 073/18.01.2008г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” №
80, издадено на ЕТ „СИЛВИ СЕРБЕЗОВ-МЕРКУРИЙ 6000”, гр.
Русе, преди изтичане на срока му;
 С решение № 524/27.03.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 3286/19.12.2008г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бухово, обл. Софийска,
общ. Кремиковци, ул. „Никола Бонев” № 92, издадено на „КРИСИ
2007” ЕООД, гр. София, преди изтичане на срока му;
 С решение № 525/27.03.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 2082/23.07.2008г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ул.
„Александровска” № 43, издадено на „ЮНИОН” ЕООД, гр. Русе,
преди изтичане на срока му;
ІІ. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА „БИНГО”
 С решение № 461/20.03.2009 г. се прекратява действието на

разрешение № 433/17.03.2008г. за организиране на числова лотарийна
игра „Бинго” в обект с адрес: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” №2,
издадено на „БИНГО ЕЛИТ” ООД, гр. София, преди изтичане на
срока му;
 С решение № 462/20.03.2009 г. се прекратява действието на
разрешение № 429/17.03.2008г. за организиране на числова лотарийна
игра „Бинго” в обект с адрес: гр. Враца, пл. „Христо Ботев”, Дворец
на културата №1, издадено на „БИНГБУЛ” ЕООД, гр. София, 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 МАРТ 2009 Г.
 С решение № 528/27.03.2009 г. отказва да даде разрешение
на „ГИЦДЕНТ-36” ООД, гр. Айтос, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
адрес: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Тракия” № 3;
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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И
ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ
МАРТ 2009 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 В ИГРАЛНО КАЗИНО
 С решение № 472/20.03.2009 г. утвърждава на „ЕЛЕНА
2008” ООД, гр. Варна, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” с включени условия и правила за формиране на специална
премия „Джакпот” и образци за счетоводна отчетност 3 /три/ бр. В
игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Св.Св. Константин и Елена”,
х-л „Св. Елена”;
 С решение № 537/27.03.2009 г. утвърждава на
„КЕПРИКОРН
555”
ЕООД,
с.
Аксаково,
представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино”, по издадено
Разрешение № 3331/23.12.08г., в игрално казино с адрес: гр. Варна,
к.к. „Златни пясъци”, х-л„Хавана”;
 С решение № 538/27.03.2009 г. утвърждава на „КАЗИНО
ЕЛИТ” АД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
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казино” с включени правила за провеждане на турнир „FINIX” в
игрално казино с адрес: с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевград,
магистрално шосе Е-79;
 С решение № 539/27.03.2009 г. утвърждава на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” с включени условия и правила за формиране на
специална премия „Джакпот” в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к.
„Златни пясъци”, х-л „Интернационал”;
 С решение № 586/27.03.2009 г. утвърждава на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” с включени правила за провеждане на
специална периодична парична премия „Lucky Number” в игрално
казино с адрес: гр. Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1;
 С решение № 587/27.03.2009 г. утвърждава на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” с включени промени и правила на игрите „Блек
Джак”, „Покер Тексас Холд’ъм” и организирането на ПОКЕР
ТУРНИРИ в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Капитан
Райчо” №2, х-л „Тримонциум Принцес”;
 С решение № 588/27.03.2009 г. утвърждава на
„ЕНТЕРТЕЙМАНТ” АД, гр. Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” във връзка със създаването на Раздел девети в
правилата „ПОКЕР ТЕКСАС ХОЛД’ЪМ” турнири и „Образци за
счетоводна отчетност” в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Капитан Райчо” №2, х-л „Тримонциум Принцес”;
 С решение № 589/27.03.2009 г. утвърждава на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД, гр. Свиленград, представените промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино” с включени правила за
формиране и разпределение на премии „Джакпот” в игрално казино с
адрес: гр. Свиленград, ул. „Драган Цанков” № 4;
 С решение № 590/27.03.2009 г. утвърждава на „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” с включени условия и правила за формиране на
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специална премия „Джакпот” в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, ул. „Гео Милев” № 1;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
 С решение
№ 412/11.03.2009 г. утвърждава
на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” и Отчет за премия „Джакпот”, в игрална зала с
адрес: гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, ул. „Странджа” № 10;
 С решение № 413/11.03.2009 г. утвърждава на „ПРО
ФИНАНС” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” и Отчет за премия „Джакпот”, в игрална зала с адрес:
гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 125;
 С решение № 423/11.03.2009г. утвърждава на „КИНГ
ГЕЙМС” ООД, гр. Димитровград, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за формиране и
разпределение на допълнителни премии „БОНУС ИГРИ” и месечен
отчет за премии „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Димитровград,
бул. „Христо Ботев” № 34;
 С решение № 426/11.03.2009г. утвърждава на „КОРА”
ЕООД, гр. Хасково, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, ул. „Д. Благоев”
№ 9, „Бевърли”;
 С решение № 428/11.03.2009г. утвърждава на „МЕРИЛИН
1” ЕООД, гр. Варна, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Владислав
Варненчик”, до бл. 20 в Битов комбинат;
 С решение № 429/11.03.2009г. утвърждава на „МЕРИЛИН
1” ЕООД, гр. Варна, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Академик Курчатов”
№1;
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 С решение № 430/11.03.2009г. утвърждава на „МЕРИЛИН
1” ЕООД, гр. Варна, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Топола” № 4а;
 С решение № 439/11.03.2009г. утвърждава на „ТОРЪС”
ООД, гр. Варна, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, по издадено Разрешение № 127/16.01.2009г., в игрална зала с
адрес: гр. Попово,
обл. Търговище, кооперативен пазар,
кадастрален № 1637, кв. 102, ІІ етаж;
 С решение № 443/11.03.2009г. утвърждава на ЕТ „ПигиПенко Ненчев”, гр. Ловеч, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Попово, обл. Търговище,
ул. „Марко Николов” № 9А;
 С
решение
№
445/11.03.2009г.
утвърждава
на
„ЕЛ.ДЖИ.ЕС.-99” ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, по издадено Разрешение № 354/23.02.2009г.,
в игрална зала с адрес: гр. Варна, р-н „Младост”, ул. „Гео Милев” №
2, ет. 1, Битов комбинат-партер;
 С решение № 447/11.03.2009г. утвърждава на „БРИЗ-М”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, по издадено Разрешение № 388/26.02.2009г., и правила за
формиране и изплащане на „ПРЕМИЯ-НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ”, в
игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Люлин”, местност „ЛюлинЦентър”, УПИ ХІІІ-651, от кв. 4;
 С решение № 448/11.03.2009г. утвърждава на „МИРАЖ 96 ”
ООД, гр. Димитровград, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, бул.
„Димитър Благоев” № 29;
 С решение № 449/11.03.2009г. утвърждава на „КУИНС
ТРЕЙД” 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. Раковски, кв.
”Генерал Николаево”, ул. „Симеон І” , УПИ ХІІ-1640;
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 С решение № 454/11.03.2009г. утвърждава на „ШАНС 07”
ЕООД, гр. Поморие, 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. Поморие, ул. „Ген.
Скобелев” №8;
 С решение № 455/11.03.2009г. утвърждава на ЕТ „АДИНЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА”, гр. Разград, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” и образци за счетоводна отчетност за
„Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”,
Кооперативен пазар;
 С решение № 456/11.03.2009г. утвърждава на
„КЕШ
ИНВЕСТ ГРУП” ООД, гр. Димитровград, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия и
правила за формиране и разпределение на допълнителни премии
„БОНУС ИГРИ” и месечен отчет за премия „Джакпот” при взаимно
свързани игрални автомати, в игрална зала с адрес: гр. Тополовград,
пл. „Освобождение” №2;
 С решение № 466/20.03.2009 г. утвърждава на
„УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул.
„България” № 64;
 С решение № 467/20.03.2009 г. утвърждава на
„ФАВОРИТ” ООД, гр. Смолян, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Чирпан, обл.
Стара Загора, ул. „Георги Димитров” № 55;
 С решение № 468/20.03.2009 г. утвърждава на „НИКОС
ГРУП” ЕООД, гр. Велико Търново, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” и месечен отчет за премия „Джакпот” в
игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Петко Ю. Тодоров”
№ 3А;
 С решение № 469/20.03.2009 г. утвърждава на ЕТ
„ПАВЛИНА
ТЕМЕЛКОВА-АСТЕРИ”,
гр.
Гоце
Делчев,
представените „Задължителни игрални условия и правила за
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организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в
игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Панаирски ливади” № 26;
 С решение № 475/20.03.2009г. утвърждава на ЕТ„РАДЕЛАРАДИОН КАЦАРОВ ”, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, по издадено разрешение № 2009/17.07.2008г.,
в игрална зала с адрес: гр.София, бул. „Цариградско шосе” № 12, бл.
10;
 С
решение
№
479/20.03.2009г.
утвърждава
на
„ИНВЕСТМЪНТ СП КЛУБ” АД, гр. Бургас, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени правила
за формиране и изплащане на премия НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ, в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. ”Цар Асен” № 6 и ул.”Конт
Андрованти” № 5;
 С решение № 482/20.03.2009г. утвърждава на „ПМС” ООД,
гр. Велико Търново, 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. Трявна, ул. ”Ангел
Кънчев” № 128;
 С решение № 485/20.03.2009г. утвърждава на „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, бул.
”Черни връх” № 47;
 С решение № 486/20.03.2009г. утвърждава на „ДЖОНС
ЕНТЪРТЕЙМЕНТ” ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к.”Дружба 2”, пред бл. 206;
 С решение № 488/20.03.2009г. утвърждава на „МУЛТИКАТЕРС” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, кв. ”Ботунец”,
ул.”Витиня” №20;
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 С решение № 489/20.03.2009г. утвърждава на „ГОЧЕВСТАР” 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. Стара Загора,
бул.”Митрополит Методи Кусев” №9;
 С решение № 491/20.03.2009г. утвърждава на „ПОЛО 11”
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.София, бул.”Скобелев”
№47;
 С
решение
№
500/20.03.2009г.
утвърждава
на
„МЕГАШАНС ГРУП ДОБРИЧ” ООД, гр. Добрич, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати”, по издадено
Разрешение № 3271/02.12.2008г., правила за формиране и изплащане на
специални премии „Джакпот” – „Премия- Лек автомобил” и „Бонус игра
с парични награди” в игрална зала с адрес: гр. Добрич, ул.”Дунав”,
ресторант „Югоизток”;
 С решение № 506/20.03.2009г. утвърждава на „ТРЕЖЪР
ЛЕНД ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и месечен отчет за
премия „Джакпот” при взаимно свързани игрални автомати в игрална
зала с адрес:гр. Банско, ул. „Глазне” №5;
 С решение № 508/20.03.2009г. утвърждава на „УИН БЕТ”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес:гр. Сандански, обл. Благоевград,
местност „Чинар Куши”, р-н „Хидрострой” №27, СПА-ХОТЕЛ
„ПАРК ХОТЕЛ ПИРИН”;
 С решение № 509/20.03.2009г. утвърждава на „УИН БЕТ”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Велчова
завера”, ул. „Опълченска” №10, х-л „Янтра”;
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 С решение № 511/20.03.2009г. утвърждава на „Гранд хотел
Варна” АД, гр. Варна, 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: к.к.”Боровец”, общ.
Самоков, х-л „Рила”;
 С
решение
№
516/20.03.2009г.
утвърждава
на
ЕТ„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр. Кърджали, 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. Раднево, ул. „Заводска” №1;
 С решение № 517/20.03.2009г. утвърждава на „КОСМОС”
ЕООД, гр. Свищов, 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. Свищов, ул. „Цар
Освободител” №6;
 С решение № 518/20.03.2009г. утвърждава на „БИ АЙ ДЖИГРУП” ООД, гр. София, 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 премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Житна
чаршия” №2Б;
 С решение № 519/20.03.2009г. утвърждава на „БИ АЙ
ДЖИ-ГРУП” ООД, гр. София, 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 премия „Джакпот” в игрална зала с адрес:гр.
Самоков, ул. „Житна чаршия” №8;
 С решение № 520/20.03.2009г. утвърждава на „МОНАКОГЕЙМС” ООД, гр. София, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за
разпределение на премии „БОНУС ИГРИ” в игрална зала с адрес:гр.
Девин, обл. Смолян, ул. „Гимназиална” №2;
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 С решение № 526/27.03.2009 г. утвърждава на „ЖОКЕР1999” ООД, гр. Сливен, представените промени в „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул.
„Г.С.Раковски” № 5;
 С решение № 527/27.03.2009 г. утвърждава на
„КЕСТЕН2007” ООД, гр. Тетевен, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим
І” №10;
 С решение № 528/27.03.2009 г. отказва да утвърди на
„ГИЦДЕНТ-36” ООД, гр. Айтос, представените промени в
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Царево, обл. Бургас, ул. „Тракия” № 3;
 С решение № 529/27.03.2009 г. дава разрешение на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ-Жечо Маринов”, гр. Бургас, представените 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. „Александровска” № 98;
 С
решение
№
530/27.03.2009г.
утвърждава
на
„ФЛАМИНГО 78” ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул.
„Цар Симеон Велики” № 98;
 С решение № 531/27.03.2009 г. утвърждава на
ЕТ
„ЕКЗОТИКА-2-БИСЕР АНДРЕЕВ”, гр. Омуртаг, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и отчет за премия
„ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Спиридон
Грамадев” № 39;
 С решение № 532/27.03.2009 г. утвърждава на „АНТОЛА
ГРУП” ЕООД, гр. Попово, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул.
„България” № 26;
 С решение № 533/27.03.2009 г. утвърждава на
ЕТ
„ДЖОРДАНО-ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”, гр. Хасково, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
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провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и отчет за премия
„ДЖАКПОТ” в игрална зала с адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей”,
помещение в сградата на бившия ресторант „Веспрем”, ет.1;
 С решение № 545/27.03.2009г. утвърждава на „БОРА 3001”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин ІІІ”, бул.
”Захари Стоянов” №2, кв. 47-Кооперативен пазар;
 С решение № 546/27.03.2009г. утвърждава на „КИНГ
ГЕЙМС” 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 разпределение на
премии „БОНУС ИГРИ” в игрална зала с адрес: гр. София, ж.к.
„Люлин 3”, бул.”Царица Йоанна” бл.387;
 С решение № 547/27.03.2009г. утвърждава на „БЛИЦ
ТРЕЙД КЪМПАНИ” ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес:гр.Шумен, Гаров
площад-пешеходен подлез;
 С
решение
№
548/27.03.2009г.
утвърждава
на
„ДИДЖИТЕХ” ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, кв.
331, кв. ”Казански”;
 С решение № 554/27.03.2009г. утвърждава на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, по издадено Разрешение № 123/16.01.2009г., в
игрална зала с адрес: гр.Кюстендил, ул.”Цар Освободител” №107;
 С решение № 566/27.03.2009г. утвърждава на „КАЛИМАН”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Чипровци” №2;
 С
решение
№
568/27.03.2009г.
утвърждава
на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина” №16;

39
Бюлетин на Държавна комисия по хазарта

 С
решение
№
569/27.03.2009г.
утвърждава
на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. Велико Търново, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Независимост” №9;
 С решение № 575/27.03.2009г. утвърждава на „КАРА-Х”
ЕООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Търговска”
№41;
 С решение № 576/27.03.2009г. утвърждава на ЕТ „РАДЕЛАРАДИОН КАЦАРОВ”, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр. София, ул.
„Екзарх Йосиф” №29, маг. 3;
 С решение № 577/27.03.2009г. утвърждава на ЕТ „РОЯЛСКРАСИМИРА
МЕТОДИЕВА”,
гр.
София,
представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к.”Красно село”, бул. „Гоце Делчев” № 3;
 С решение № 580/27.03.2009г. утвърждава на „БОЛЕРО”
ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, по издадено Разрешение № 111/14.01.2009г., в игрална зала с
адрес: гр. София, ж.к. „Слатина- Хр. Смирненски”, супермаркет
№3, магазин №8;
 С решение № 581/27.03.2009г. утвърждава на „ЕЛДОРАДО
КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати”, по издадено Разрешение № 2300/08.09.2008г.,
в игрална зала с адрес: гр. София, р-н Триадица, ул. „Верила” №1,
ъгъла с бул.”Витоша” №84;
 С решение № 591/27.03.2009г. утвърждава на „ЕМ-ДЖИ
ГЕЙМС” ООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, относно вписани нови „Правила за формиране и
изплащане на специални премии” – Мотопед- Scoot Eyes 50, в игрална
зала с адрес: гр. Харманли, обл. Хасково, бул. „България” №6;
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 С решение № 592/27.03.2009г. утвърждава на „М.М.Г.” ООД,
гр. София, представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати”,
относно промени в стойностите на паричните награди, описани в Раздел
четвърти „Правила за участие и провеждане допълнителна бонус игра с
парични награди ”, в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон
І” №33;
 С решение № 593/27.03.2009г. утвърждава на „КЕСТЕН2007” ООД, гр. Тетевен, 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 премия „Джакпот”, по Разрешение № 875/06.07.2007г., и Месечен
отчет за премия „Джакпот” при взаимно свързани игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Ябланица, м. „Гаргулица” №33;
 С решение № 594/27.03.2009г. утвърждава на ЕТ „РОСИЦА
ИВАНОВА”, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, относно подробно описани в Раздел четвърти
„Правила за формиране и изплащане на премии”, в игрална зала с адрес:
гр. София, ж.к.”Стрелбище”, ул. „Хайдушка гора” №135;
 С решение № 596/27.03.2009г. утвърждава на „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, по Разрешение № 059/07.01.2009г., и правила за
спечелване на „ПРЕДМЕТНА НАГРАДА-ЛЕК АВТОМОБИЛ”, в
игрална зала с адрес: гр. Ботевград, бул. „3-ти март” №79, х-л
„Ботевград”;
 С решение № 597/27.03.2009г. утвърждава на „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати”, по Разрешение № 3268/02.12.2008г., и правила за
спечелване на „ПРЕДМЕТНА НАГРАДА-ЛЕК АВТОМОБИЛ”, в
игрална зала с адрес: гр. Елин Пелин, ул. „Иван Вазов” №1А, парцел
VІІ, кв.23;
 С решение № 598/27.03.2009г. утвърждава на „КАЗИНО
ПЕРЛА” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Русе, ул. „Борисова”
№44Б;
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 С решение № 599/27.03.2009г. утвърждава на „ЦЕЗАР”
ООД, гр. Враца, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати”, по Разрешение № 724/08.05.2008г., и правила за участие и
провеждане на „Допълнителна бонус игра с парични награди” в игрална
зала с адрес: гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Славянска” №46, „Цезар
клуб”;
ІІІ. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
 С решение № 600/27.03.2009г. утвърждава на ДП
„ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София,
образец на билет за участие в ИЗВЪНРЕДЕН ЦЕЛЕВИ ДЯЛ за набиране
на средства за подпомагане на българското образование на периодична
дялова лотарийна игра, организирана от ДП „ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
ІV. ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИ
СЪСТЕЗАНИЯ
 С
решение
№
521/20.03.2009г.
утвърждава
на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри със залагания върху резултати от спортни състезания”;
V. ХАЗАРТНИ ИГРИ СЪС ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ СЛУЧАЙНИ
СЪБИТИЯ
 С решение № 470/20.03.2009 г. утвърждава на
„ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри със
залагания върху случайни събития”, образец на талон за участие в
хазартните игри със залагания върху случайни събития и списък на
пунктовете за залагания;

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 31 ЯНУАРИ 2009 г.
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1. ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
1.

Удостоверение № / Наименование
Тип / версия
дата на
издаване
ИА 1589 SUPER-V +
FV 680/ FV 804
14.01.09 GAMINATOR 6

2.

ИА 1590
14.01.09

3.

ИА 1591
14.01.09

SUPER-V +
GAMINATOR 1

4.

ИА 1592
15.01.09

5.

ИА 1593
27.01.09
ИА 1594
27.01.09

GOLDEN
WHEEL
VIRTUAL
ROULETTE
ATRONIC

6.

WMS

MOON
FESTIVAL

JPPP Grecian
Gold

Вид
видеорийл 10 игри:
1. Wild Guy
2. Indian Spirit
3. Magic Flute
4. Silver Fox
5. Totally Wild
6. Chicago
7. The Ming Dynasty
8. Cold Spell
9. Pharaoh’s Gold II
Deluxe
10. Lucky Lady’s Charm
Deluxe
видеорийл

Производител/
вносител/номер на
разрешение
AGI., внос. “Рент
Геймс” ЕООД,
№ 1712 /13.12.07

“РентГеймс”
ЕООД

WMS Gaming Inc,
внос. „Булгейм
сервиз” ЕООД,
№ 620/04.08.05г.
AGI., внос. „Рент
Геймс” ЕООД,
№ 1712 /13.12.07

„Булгейм
сервиз” ЕООД

мултигейм 10 игри:
1. Magic Flute
2. Indian Spirit
3. Totally Wild
4. Wild Guy
5. American Poker II deluxe
6. Egyptian Experience
7. Chicago
8. Gold Craze
9. The Ming Dynasty
10. Mosquitozzz
видео – електронен
„Gold Club” D.O.O.,
вариант на американска
внос. „Джи Пи Ел”
рулетка
ЕООД,
№ 621/17.05.06г.
Wild Valley King видеорийл
„Геймпром” ЕООД,
Kong Cask
№ 472/19.07.04г.
Aristocrat Xcite видеорийл
Aristocrat Ltd.,
MK 6
внос. „Балканфон”
ЕООД,№137/09.02.07
Bamboo Forest видеорийл
Atronic Int. GmbH
Cash Fever

FV 680/ FV 804

7.

ИА 1595
27.01.09

ATRONIC

8.

ИА 1596
27.01.09

WILD GOOSE

Aristocrat Xcite
MK 6

9.

ИА 1597
27.01.09

ATRONIC

Time for Money видеорийл
Cash Fever

10.

ИА 1598
27.01.09

ATRONIC

Bella Venezia
Cash Fever

видеорийл

Atronic Int. GmbH

11.

ИА 1599
27.01.09

SILK ROAD

Aristocrat Xcite
MK 6

видеорийл

Aristocrat Ltd.,
внос.“Балканфон”
ЕООД,№137/09.02.07

видеорийл

Заявител

Aristocrat Ltd., внос.
„Балканфон” ЕООД,
№ 137/09.02.07
Atronic Int. GmbH

„РентГеймс”
ЕООД

„Джи Пи Ел”
ЕООД
„Геймпром”
ЕООД
„Балканфон”
ЕООД
„Англо-Болкан"
ООД,чл.18,
ал.2 ЗХ
„Балканфон”
ЕООД
„Англо-Болкан"
ООД,чл.18,ал.2
ЗХ
„Англо-Болкан"
ООД,чл.18,ал.2
ЗХ
„Балканфон”
ЕООД
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12.

ИА 1600
27.01.09

ATRONIC

видеорийл

Atronic Int. GmbH

13.

ИА 1601
27.01.09

DOLPHIN
FV 629 CF2
PEARL
DELUXE
LUCKY LADY’S FV 629 CF2
CHARM

видеорийл

ИА 1603
27.01.09

ATRONIC

видеорийл

16.

ИА 1604
28.01.09

FOREL

Angels and
Devils
Cash Fever
Lord of the War

AGI, внос. „У Бе Ге
Гейминг” ООД,
№ 808/28.06.07г.
AGI, внос. „У Бе Ге
Гейминг” ООД,
№ 808/28.06.07г.
Atronic Int. GmbH

14.

ИА 1602
27.01.09

15.

17.

ИА 1605
28.01.09

ATRONIC

Crystal lake
Cash Fever

видеорийл

18.

ИА 1606
29.01.09

FOREL

Barbarossa

видеорийл

19.

ИА 1607
29.01.09

CASINO
C 3000 PCI

ML

видеорийл

20.

ИА 1608
30.01.09
ИА 1609
19.02.09

БАРГЕЙМ

BG 92-03,
Dancing Queen
FV 680 CF 2

видеорийл

21.

22.

ИА 1610
19.02.09

23.

ИА 1611
19.02.09

24.

ИА 1612
16.02.09

Gypsy Fortune
Cash Fever

видеорийл

видеорийл

видеорийл10 игри:
1. Queen of Hearts deluxe
2. Book of Ra deluxe
3. Lucky Lady’s Charm
deluxe
4. The Magic Flute
5. Indian Spirit
6. The Ming Dynasty
7. Pharaoh’s Gold II deluxe
8. Luxury Express
9. Cities of Gold
10. Dolphin’s Pearl deluxe
SUPER-V+
FV 680 CF 2
видеорийл 5 игри:
GAMINATOR 16
1. Plenty on twenty
2. Haute couture
3. Rockin’ Rome
4. Indian spirit
5. Lucky Pin-ups
SUPER-V +
FV 680 CF 2
видеорийл10 игри:
GAMINATOR 21
1. Queen of hearts deluxe
2. Book of Ra deluxe
3. Lady’s lucky charm deluxe
4. Beetle mania deluxe
5. Marco Polo deluxe
6. Columbus deluxe
7. Tales of fortunedeluxe
8. Holmes &Watson
9. Silver fox
10. Egiptian experience
NOVOMATIC
MULTI
видеорийл 9 игри:
FV 623 CF 2
GAMINATOR II 1. Lucky Lady’s Charm
deluxe
2. Dolphin’s Pearl
3. Sharky
4. Magic money
SUPER-V+
GAMINATOR 20

„Англо-Болкан"
ООД,
чл.18,ал.2 ЗХ
„У Бе Ге
Гейминг” ООД
„У Бе Ге
Гейминг” ООД

„Англо-Болкан"
ООД,
чл.18,ал.2 ЗХ
“Наба Електроник”
“Наба
ООД,
Електроник”
№ 1057/31.08.06
ООД
Atronic Int. GmbH
„Англо-Болкан"
ООД,
чл.18,ал.2 ЗХ
“Наба Електроник”
“Наба
ООД,
Електроник”
№ 1057/31.08.06
ООД
“AMATIC Ind. GmbH, „Бонако” ООД
внос. „Бонако” ООД
№ 3228/ 27.11.08
"Казино Технологии" "Казино
АД, № 916/18.07.06г. Технологии" АД
AGI, внос. „Булгейм
„Булгейм
сервиз” ЕООД,
сервиз” ЕООД
№ 620/04.08.05г.

AGI, внос. “Булгейм
сервиз” ЕООД,
№ 620/04.08.05г.

“Булгейм
сервиз” ЕООД

AGI, внос. внос.
“Булгейм сервиз”
ЕООД,
№ 620/04.08.05г.

“Булгейм
сервиз” ЕООД

Austrian Gaming
Industries, внос.
“Балканфон” ЕООД,
№ 137/09.02.07

“Балканфон”
ЕООД
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5. Queen of Hearts
6. Columbus
7. Sizzling Hot
8. American poker II
9. Always Hot
ЕЛЕКТРОННА NEON
eлектронна рулетка с 2 до
РУЛЕТКА
128 пулта за залози
(американска) и Cards of
fortune – видео вариант на
Black Jack
MULTI
FV 623 CF D,
видеорийл–10 игри:
GAMINATOR
вер. Gaminator 6 1. Hot Target
“42”
2. Beetle Mania
3. Dolphin’s Pearl
4. Queen of Hearts
5. Lucky lady’s Charm
6. Always Hot
7. Roller Coaster
8. Sizzling Hot
9. Ultra Hot
10. Just Jewls
TUMBER WOLF VIRIDIAN
видеорийл

25.

ИА 1613
16.02.09

26.

ИА 1614
19.02.09

27.

ИА 1615
16.02.09

28.

ИА 1615
16.02.09

TUMBER WOLF Viridian

видеорийл

29.

ИА 1616
16.02.09

MULTI
GAMINATOR
“42”

FV 623 CF D,
вер. Gaminator
10

30.

ИА 1617
17.02.09

MULTI
GAMINATOR
“42”

FV 623 CF D,
вер. Gaminator
18

31.

ИА 1618
18.02.09

MULTI
GAMINATOR
“42”

FV 623 CF D,
вер. Gaminator
16

32.

ИА 1619
19.02.09

ORION

Game Pack

33.

ИА 1620
04.03.09

WMS

Survivor

видеорийл 8 игри:
1. The money game
2. Lucky Lady’s Charm
3. Dolphin’s Pearl
4. Bananas go bananas
5. Sharky
6. Magic Money
7. Venetian carnival
8. Queen of Hearts
видеорийл 5 игри:
1. Book of Ra
2. Pharaoh’s
3. Gold, Oliver’s Bar
4. Riches of India
5. Sizzling Hot
видеорийл 6 игри:
1. Lucky lady’s Charm
2.Dolphin’s Pearl
3.The Money Game
4.Queen of Hearts
5.Book of Ra
6.Diamond Trio
видеорийл 5 игри:
1. Lucky Leprechaus
2. Nubian Gold
3. Imperial Dragons
4. Samba Parade
5. 7 Goods of Luck
видеорийл

„Gold Club” D.O.O.,
внос.“Джи Пи Ел”
ЕООД
№ 621/17.05.06г.

„Джи Пи Ел”
ЕООД

AGI, внос. „Р.И.О.
Премиер” ЕООД,
№ 633/ 21.05.07г.

„Р.И.О.
Премиер”
ЕООД

Aristocrat Technologies
Ltd., внос.
„Геймпром” ЕООД,
№ 472/19.07.04г.
Aristocrat Technologies
Ltd., внос „Геймпром”
ЕООД,№ 472/19.07.04г.
AGI, внос. „Р.И.О.
Премиер” ЕООД,
№ 633/ 21.05.07г.

„Геймпром”
ЕООД

AGI, внос. „Р.И.О.
Премиер” ЕООД,
№ 633/ 21.05.07г.

„Р.И.О.
Премиер”
ЕООД

AGI, внос. „Р.И.О.
Премиер” ЕООД,
№ 633/21.05.07г.

„Р.И.О.
Премиер”
ЕООД

Orion Gaming B.V.,
внос „Глобъл Гейм”
ООД
№ 138/30.01.08г.

„Глобъл Гейм”
ООД

„Геймпром”
ЕООД
„Р.И.О.
Премиер”
ЕООД

WMS Gaming Inc,
„Блиц-Сервиз”
внос. „Блиц-Сервиз” ЕООД
ЕООД,№1004/08.08.06г
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34.

ИА 1621
04.03.09

SUPER-V +
FV 629
GAMINATOR 11

35.

ИА 1622
04.03.09

WORLD OF
POKER

FV 620 CF

видеорийл 5 игри:
1. Luxury Express
2. Rich Witch
3. Queen of earts deluxe
4. Sissi-Impress of Austria
5. Sizzling hot deluxe
видеопокер 6 игри:
1. Draw poker
2. Draw poker III
3. Draw poker VI
4. Joker Wild
5. Joker Wild III
6. Joker Wild VI
7. American poker
8. American poker III
9. American poker VI

AGI, внос. “Геймпром” “Геймпром”
ЕООД,
ЕООД
№ 472/19.07.04г.

AGI, внос. „Р.И.О.
Премиер” ЕООД,
№ 633/ 21.05.07г.

„Р.И.О.
Премиер”
ЕООД

2. МОДИФИКАЦИИ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
35.

Допълнение
ИА 552.1
07.01.09

Удосто- Наименование
Тип /
верение
версия
№
ИА 552 ALPHA CLUB
AGT

Вид
електронна рулетка
(PC)

Производител /
вносител/
номер на разрешение
„Алфа Геймс
Технолоджи” ООД,
№ 510/04.08.04г.

Заявител
„Алфа Геймс
Технолоджи”
ООД

3. СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ “ДЖАКПОТ”
ПРИ ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ ИГРАЛНИ АВТОМАТИ:
№
по
ред
36.

Удостоверение
№

Тип/ Версия

ДП 050

37.

ДП 051

тип AGJS /AG JACPOT SERVER/
(за свързване на до 64 игрални автомати;
3 нива Mystery джакпот и 4 нива Progressive джакпот
за 4 различни деноминации)
тип Casino Link System
(за свързване на до 700 игрални автомати;
8 нива Mystery джакпот и 1 ниво Progressive
джакпот)

Производител / вносител
номер на разрешение
„Адмирал Груп” ЕООД,
№ 1646/10.12.07г.

Заявител
„Адмирал
Груп” ЕООД

Progressive gaming Int. corp. „Геймпром”
внос. „Геймпром” ЕООД,
ЕООД
№ 472/19.07.04г.
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ИГРОВИЯТ ФЕНОМЕН НА ЧОВЕШКАТА
ДЕЙНОСТ

Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ГЛ. СЕКРЕТАР НА ДКХ
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Състезателността е съдържание на всеки човешки мотив. Тя е
инплантирана във всяко поведение. По силата на своята природа човек винаги
противостои на външното, той се състезава с обкръжаващата го даденост и по
този начин осигурява собствената си устойчивост и равновесие. За да излезе
победител в релацията “човек-природа” той търси и намира откривателската
слагаема на своето поведение, като средство за противоборство на
заобикалящата го стихия. Като част от природата, чрез своята дейност човек я
“подрежда” за да задоволи с това своите потребности. Тази игрова плетеница е
елемент на възпроиз водствената му активност. Човешките действия са
специфична игрова форма на проявление на потребностите на индивида,
колектива или обществото.
Целта на настоящата статия е изясняване на главното в същността на
игровата дейност. Постигането на тази цел не може да бъде осъществено без
кратка история на феномена ”игра”.
Кратка ретроспекция
Много са авторите /И. Хьойзинга, Д. Узнадзе, Г. Иванова, Д. Комски, Е.
Барт, Г. Бедров, Ел. Георгиева, Мак Доналд, Ц. Бояджиев и др./ писали за
игровата алтернатива на живота. Играта се разглежда в най-различни аспекти
като главна същност на човека, неотменимо съдържание на всяка дейност,
случайност, поведение на богоизбрани, състояние на духа и др.
В най ранните години играта е определящ инструмент за регулиране на
отношенията между човек, природа и общество. В нея се проявява обредната
символика и митологична образност, тя възпроизвежда света на тайнствените
сили, които човек не разбира и се страхува от тях, показва неговите възможности
да властва не само върху външния свят, но и върху собствената си природа.
“Играта, ритуалът и митът-пише Г.Иванова-стават средство за обединяване на
хората и за познание, тъй като те са начин за обяснение на света,
възпроизвеждащи утвърждаващия модел на социално поведение, внасящо
хармония в обществото”/1,с.21/.
В Египет, Китай и Индия играта е привилегия на богатите и
богопомазаните. Първата игра с печалба е тракийското кубре /1,с.25/ от VI-IV век
преди новата ера. Тя олицетворява богинята Бендида /богинята майка/, като
създателка на всичко в природата.
Олимпийските игри /в чест на бог Зевс/ датират от 776 г. преди новата ера
и от 1896 г.-от по-новото време. Интересно е, че дори при война тя се е
прекратявала временно за да се проведат тези игри. Търсят се такива реквизити в
играещите като игрови темперамент, игрови инстикт и удовоствие от играта,
съпроводено с три елемента: превъзходно устроен мисловен апарат, великолепни
мускули и блестящи резултати.
В древна Гърция се уреждат и първите за времето си хазартни игри, като
например “чифт и тек”/1,с.39/.
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Много са доказателствата за участието на висшето съсловие в игрите.
Според Ю. Андреев /2,с.115/ Хераклит Ефески, който бил номиниран за
държавник, играел хазартни игри. Той твърдял, че играта е вечността на
играещите деца, а царството на света принадлежи на детето. Това дава основание
на автора да обобщи, че игровият хазарт е методология на тогавашната
философия, като чрез увлекателни интелектуални игри се раждат
главозамайващи теории. Със сигурност може да се смята, че тогавашните игри не
са били демократична разпуснатост, а развлечение, в което чрез пробата и
грешката се постига някакъв съпътстващ резултат, обобщен по принципите на
логиката и много полезен за теорията и практиката. Този извод ще бъде потвърден
много по-късно, когато в 20 век се развива интензивно ново направление на
науката-теория на игрите, с голямо поле на приложение. Изводът е, че на игрите
трябва да се гледа не само като на “убиване на времето”, а и като жизнена
потребност, от която се раждат понякога изключително сериозни последствия с
огромно значение за човечеството.
Достатъчно е само да оценим неоспоримото значение на играта в детските
години, за да се убедим, че тя е едновременно и развле чение и средство за
социализация на личността. Все в този дух Платон в “Държавата” пише:”
….играта е средство за обществено възпитание и задължение на всички деца от 3
до 6 годишна възраст. Да им се намерят в селата места за игра, като се спазват
строго правилата на играта”/1,с.49-50/. Идеята на Платон е поета от Аристотел
Стагират /384-322г/, който създава добри условия децата да се възпитават чрез
игри. Такива са игри с обръч, топки, кукли, прескачания на коза, щафетни игри и
др.
В духовния свят на Древния Рим са известни Аполоновите игри, игри в
чест на Великата майка на боговете-металенските игри и др. Ненаситната жажда
за удоволствие се е утолявала преди всичко със сценични игри, гладиаторски
/погребални/ ритуали и игри, възхва- ляващи мъжественото. Зрелищата, телесните
наслаждения и материал ният раскош са част от игровия елемент на римската
държава: рanem et circenses /хляб и зрелища/. Римляните изобретяват и
лотарията, като Луи XV налага държавен монопол върху нея, нещо което е
актуална практика на повечето държави по света.
В Средновековието доминират игра на топка с коне, игра на домино, на
шах, на табла, ходене по кокили, танци, карнавали и др. В по-ново време игрите са
част от образователния модел на обществото.
В Средна Азия между VI и VIII век са използвани различни пръчки от
дърво или кост с многоъгълни стени за организиране на различни игри.
Ролетката е позната от XI-XIII век. В музея за атропологична етнография
на Санк Петерберг е показана примитивна ролетка от остров Суматра.
През XIV век се появява играта със цветна колода от карти ТАРО /3,с.7/. Те
са били едновременно и средство за ограмотяване. На тези карти чрез
астрологичен, медиативен, алхимичен, номерологичен подход се предсказва
бъдещето. Гадае се и се дава отговор на въпроси от личен характер. В общност
това е специфична енциклопедия на човешката душа, която се идентифицира, по
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мнение на специалистите, даже със закодирани в картите знания с извънземен
произход. Според Г. Крайчева чрез ТАРО се постига единство между мисъл и
образ.
Италия се слави с добре организиран хазартен бизнес. Това не е случайно.
Още в XVII век група търговци от Генуа организирали предприятие за обзалагане,
в контекста на провежданите всяка година избори за “Света колегия” в местния
парламент-от 100 члена се избират 5 за “Света колегия”. В зависимост от броя на
познатите имена се формира и печалбата на позналия. През XVII век тази игра се
разпостранява в цяла Италия. През XVIII век тя е вече реалност в Западна Европаот 1757 г. в Париж, от 1763 г. в Берлин и др. През 1776 г. в Германия се провеждат
26 различни лотарии. Осемнадесетият век е век на истинска европейска игрална
треска. В 1770 г. в Хамбург излиза списание “Лотомания”. Игралната мания
навлиза в своя разцвет.
Първите познати писания за хазартни игри от XVI век са на Д. Кардано
/1501-1576/. В ”Книга за играта със зарове” той споделя, че тази игра е била
изобретена от Галамидис по време на Троянската война-XII век пр.н.е., когато
войниците изнемогвали от безделие и измислили тази игра. В книгата на Г.
Галилей “За резултата на точките при игра на кости” се прави анализ на
организацията на тези игри. В 1657 г. Ч. Хюйгенс в трактата” За изчисленията в
хазартните игри” пише:”При внимателното изучаване на предмета на тези игри
читателят забелязва, че той не се занимава само с игра, а тук се долавят основите
на дълбока и интересна теория”/1,с114/. Това е безусловно и то се потвърждава от
практиката.
Научното осмисляне на теорията на игрите се активизира особено през
XVII век, но този въпрос е предмет на тотални анализи едва в началото на XX век.
Негово изходно начало е разглеждане на стратегическите аспекти на играта.
Пионери в това направление са такива известни имена на съвременната световната
наука като Джон фон Нойман, О. Моргенщерн, Л. Шепли, М. Шубик, У. Лукас и
др. В 1921 г. Е. Борeл формулира теоремата за минимакса при игра с размер 3х3 и
изказва хипотезата, че за по-мащабната игра тя е невалидна, там действа закона за
голямото разнообразие /4,р.192/. Дж. Фон Нойман се запознава с тази статия в
1928 г. като след това той въвежда към теорията на стратегическите игри
основните понятия на теорията на матричните игри и доказва общия случай на
теорията на минимакса /вж.5/. В 1947 г. в сп. Форчун се публикуват 15 статии от
Мак-Доналд и О. Моргенщерн, които по късно са в основата на публикуваната от
тях книга с огромно значение “Стратегия в покера, бизнеса и войнатадоказателства за приложимостта на теорията на игрите”. Моделното пренасяне на
теорията на игрите в стопанството продуцира забележителни резултати.
Заслужава да се отбележи, че хазартните игри са изследвани отдавна още от
Н. Тартал, Г. Галилей, Б. Паскал, П. Форма, Г. Гюстрел, Я. Бернули, Л. Ейле и др.
Ароматът на тези игри не е бил чужд и на Д. Алигери, О. Балзак, А. Пушкин, Ф.
Достоевски, Дж. Лондон, Ст. Цвайг и др., които в своите произведения са описали
вълнуващи ситуации за игрите.
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Хазартът е и ежедневие на руските дворяни от средата на XVIII до средата
на XIX век. Той има за цел дворянското самоут върждаване, волно или неволно
противопоставяне на държавата. В своята книга “Карти и недобросъвестни
картоиграчи” Г Парчевски /6,с.5-30/ показва хазартните игри като най-явните
страсти на дворянството: авантюризъм, драматизъм, оригиналност, остро усещане
за страст и др. От мемоарните дневници, писма, съдебни дела и др. източници са
налице обобщения за поведението на двойките играчи, между които И. И.
Шувалов и Г. Г. Орлов, Г. А. Потемкин и А.С.Строгов, Г. Р. Державин и
А.С.Крилов, А.С.Пушкин и П. А. Веземски, С.Г.Волконски и А. А. Алябев и др.
Независимо от явното влечение към играта, тя не се приема от църквата
еднозначно. Папа Бенедикт XIII /1649-1730/ забранява на католиците да участват
в лотарии. В 42-та латинска проповед на свети Бернардино ”Против игрите на
зарове” се цитират 15 недостатъка на игрите, подредени в три групи
/7,с.19/.Трябва да се знае, че папа Кремент XII /1652-1740/ организира лотария.
Следователно църковната забраната не е абсолютна.
Още по рано /8,с.17-20/ е налице ограничаване и забрана на хазартните игри.
В Римската империя е съществувал закон, според който те могат да се играят само
в определени сезони. Лудвик XV с указ от 1255г. забранява хазартните игри и
правото на зарове. Цар Александър Михаилович /1649г./ и империатрица
Екатерина II в 1782 г. издават закон за забрана на хазартните игри с мотивите, че
това е специфична болест, която подбужда към низки страсти.
В съвременните условия /9,с.7/ хазартът е предмет на интересни анализи
от специалисти в различни браншове - психолози, социолози, математици,
икономисти, юристи и др. Извършват се периодични статистически анализи и
обучения. Провеждат се ежегодни, европейски и световни информационни срещи
на регулаторни органи и браншови организации. Държавната комисия по хазарта
e част от структурите на GREF- Форум на европейските хазартни регулаторни
органи и IAGR- Световна асоциация на хазартните регулаторни органи.
Историческото развитие на игрите показва, че те са част от битието на
живота. Игрите са и обучение, и развлечение, и израз на господството на човек
над природата.
Същност на игровия феномен
В книгата на Хьойзинха Йохан, издадена още през 1937 г., HOMO
LUDENS /10/ предговорът е написан от известния български учен Исак Паси.
Изложените от него позиции могат да се обособят така:/10,с.5-22/;
а/ Играта е културен феномен и щастлива находка на философията и
естетиката през XVIII и XIX век. Исак Паси обобщава редица щрихи от теорията
на играта на известни специалисти. “Красивото и възвишеното,според Кан /в “За
скуката и развлечението”- б.м. Г.Г./ са игра на въображението и разсъдъка, на
въображението и разума”/10,с.6/. Шилер намира, че играта е елемент на
душевната способност. Негови са твърденията в “Писма върху естетическото
възпитание на човека: ” Защото, да го кажем най-после веднаж, човекът играе
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само там, където е човек в пълното значение на думата и е изцяло човек само там,
където играе”/10,с.6/. Ницше и Освалд Шпенглер поддържат тезата за игровия
песимизъм в културата. Те намират, че играта се превръща в спорт и правят
мрачни прогнози за бъдещето на културата. Хосе Ортега и Гасет в
“Дехуманизация на изкуството” пък твърдят, че в културата битува игровия
оптимизъм. Тя е игрова дейност на насладата. Авторът на предговора обобщава
горепосочените моменти така: ”Играта е действие, което протича в определено
ограничено място, време и настроение. То се извършва в определен ред, спазващ
дадени доброволно приети правила извън сферата на материалната полезност и
необходимост. Игровото настроение е настроение на възторг и изолираност
независимо дали играта е свещенна или просто празнична, дали е игра свещенна
или за забава. Действието се съпровожда от чувство за възвишеност и напрежения
и предизвиква радост и отмора”/10,с.9/.
б/ Други обобщения на И.Паси за играта в контекста на написаното от
Хьойзинха Йохан се отнасят до следното: тя е израз на свободата; прави човека
завършен и развива неговата двойнствена природа-като био и социално същество;
чрез въображението в процеса на играта се приема неистинното за истинно; тя е
средство за възпитание на общителност, колективност и социалност; извършва се
доброволно и без принуда; самоцелност и свободно действие с елементи на
фантазност; нейн резултат е насладата от това, че се извършва нещо различно от
всекидневния живот-сътворена реалност; извършва се без особена причина,
просто така; с извън игрови компоненти като печалба и слава; за някой е средство
за препечелване, за други- и за съществуване; форма на съществуване, движение
от веществената към мисловното; колебание между шегата и сериоз- ността;
ирелевантна спрямо познавателната сфера; доставя радост и предизвиква
очарование; израз е на вроден инстикт за състезателност и стремеж към
първенство.
в/ Хьойзинха Йохан с право се счита от изследователите за един от найголемите специалисти по релацията ”игра-култура”. На тази повърхност той
изследва изграещия човек /хомо луденс/.” Хомо луденс, пише той /10,с.23/,
играещият човек, представлява също толкова съществена функция като
производството и заслужено трябва да заеме своето място в хомо фабер” /човека
производител-б.м. Г.Г./. Утвържде- нията на Хьойзинха Йохан са повече от
впечатляващи: играта е основен фактор на всяка дейност, но не и нейна същност,
човешката цивилизация възниква и се развива в игра, като игра /10,с.23/; основите
на играта са: освобождаване на излишни жизнени сили, вродена склонност към
подражание, средство за отмора и подготовка за бъдеща дейност, стремеж към
предизвикване и състезателност; невинен заместител на вредни за обществото
явления; липса на рационалност в нея; безразлична е към мироглед и идеология;
понякога неразумна и др./10,с.26-29/;
г/ Хьойзинха Йохан извежда следните основни черти на играта: свободна
дейност; тя може спокойно да не се извършва; временно “излизане” на играещия
от живота с цел наслада; безкористност; повторяемост; осъществява се върху
игрово пространство; наличие на режим на протичане;увеличаваща се
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непримиримост на основа състезателен характер; формира игрова общност;
забулена е в тайнственост /10,с.31-51/.
Ц. Бояджиев /7,с.9,15/ твърди, че играта е, първо, пластична и необичайна
субстанция-нравствен индикатор на статуса на личността, второ, закодирана
базисна представа за ролята на съдбата, трето, в нея са концентрирани найдълбоки страсти и четвърто, подрежда света по собствени автономни и не
задължително съотносителни с нормативния порядък на съществуващите правила.
По нататък, като цитира дефиниция на Хьойзинха Йохан за играта като
“..доброволна дейност или занимание, осъществявано в строго определени
времеви и пространствени граници , съобразно свободно приети, но
безусловно обвързващи правила, самоцелно и придружено с чувство за
радостна напрегнатост и от съзнанието , че ставащото е различно от
обикновения живот”/7,с.67/. Ц. Бояджиев обособява следните институционални
черти на всяка игра: несериоз- ност; обсебване от играта пълно и силно;
активност, която не е обвързана с материален интерес; жизнена моделност за
неангажиращо наслаждение и включване по собствена воля.
Характерно е, че няколко страници по-напред /7,с.19/ същият автор твърди
че: ”Играта разрушава социалния ред, структурирайки живота и поведението на
човека съобразно съвършенна различна от обществото норма.” Това твърдение е
пресилено. Тя не разрушава, а определя свои режим, който е нейно правило и я
идентифицира като такава. В друг аспект твърдението на Ц. Бояджиев може да се
приеме за вярно дотолкова, доколкото обществото може да се пристрасти към
играта и по този начин да се нарушат важни страни на социалния континиум, част
от които по-горе бяха показанни като негативи на оценката на играта от църквата
в цитираната 42-ра проповед на свети Бернардино.
В цитираната вече книга на Галена Иванова /1,с.116-124/ е налице обзор на
редица определения на играта.
Фр. Шилер я определя като наслада от свободата и появата на излишък от
жизнена енергия. Х. Спенсер пише, че игра е всяко изразходване на излишъка от
енергия. М. Лацарус твърди, че тя е възстановяване на енергията, загубена при
битката за съществуване, чрез безцелно, необвързана човешка дейност. В. Вунт
нарича играта приятна страна на труда.
Авторката цитира и друго определение на играта, направено от Хьойзинха
Йохан-фрагмент от общата културна система, действие, което се извършва
доброволно, самооценена и предизвикана наслада, непреследваща прагматични
цели, физическа необходимост и морално задължение.
Хосе Ортега и Гасен определят играта като висша човешка страст за
издигане извън случая, сковаващ човешките сили всекидневен живот, щедър
порив на жизнени потенции, преминаване в други измерения, бягство от
сериозното, мислено прекратяване на робството си над действителността, бягане
от самия себе си. Ерик Бърн пише, че игрите са поредица от допълващи се скрити
транзакции, които се развиват по определен предвидим изход. Георг Клаус
намира, че играта е състезателна борба от един или друг род със скрити от
повърхността характеристики,стълкновение на живото същество с обкръжаващата
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го среда, приспособяване от човека към нея В.И Устиненко пише за играта
въобще, като производствена дейност, отразява в условно обобщена форма
отношението на човека към света, към хората и към себе си. В този смисъл тя
съдържа елементи на самоизразяване на индивида, формиране на типове
поведение и прогнозиране на социални ситуации.
При направения преглед е възможно отделните определения да бъдат
обобщени като, като част от съвкупната човешка дейност, която е
възстановителен механизъм /сътворена реалност, акт на отдих, на
самоинициатива и свободна воля/ на човешка енергия чрез личностно
самоизразяване /човек-човек, човек-техника, човек-събитие/ и съобразяване
с доброволно стандартизирани правила на поведение /напускане на
обичайната действителеност/, основано на концертрирана интензивна
човешка страст и състезателност.
Това определение съдържа недостатък: то не е свързано с развлечението,
като елемент на свободното време.
Играта в тоталното пространство на развлеченията се вписва в следните
направления /11,с.10-52/:
а/ Дефинирането на развлечението като временно откъсване от всекидневието,
нарушаване на логиката му, редуцирана обективност и отхвърляне на законите на
битовата логика, излизане от обичайния живот е изцяло в духа на горепосоченото
за играта. Това ни дава право да твърдим, че тя е и вид развлечение.
б/ Развлечението се дефинира и като удоволствие, макар последното да обхваща
по широк кръг елементи. Удоволствие има и там, където няма развлечениеовладяване на знание, професионално израст- ване, отглеждане на дете и др.
в/ Развлечението е и игрово удоволствие. То се разглежда в широк диапазоннавлизане на туристта в археологическа находка, влизането му в игрова ситуация,
акт на отдих, на самоинициатива, на свободна воля. Но развлечението не е само
игра-последната съдържа и нещо друго ”Играта, пише Д.Узнадзе, е винаги
някакво “разиграване”, някакаво представяне, истинската игра е винаги игра на
илюзии”/12,с.256/. Тази постановка отново потвърждава горепосочените изводи.
г/ Развлечението е смислено запълване на свободното време, свобода чрез
свободното време. То се осъществява и чрез играта, в която за момент се
прекратява “обективността” и човек продължава да съществува в ореола на
собствените си страсти, надмогва и освобождава своите отговорности и се пренася
в ново измерение”. В хвърлянето на топката от играча –пише Х.Маркузе-има
безкрайно по-голям триумф над предметността, отколкото в най-мощното
постижение на техниката”/13,с.16/.
д/ Развлечението е още свободно, приятно и весело запълване на свободното
време, съзнателно действие и изживяване, което води до разтоварване, отдаване
на енергия и акумулиране на нова такава; екстремално различна от
производството дейност. То е от една страна елемент на начина на живот, от
друга-специфично производство и усвояване на неговата полезност, а от третазадължителна форма в изкуството и творческия процес. Този момент също
потвърждава, че играта се категоризира като елемент на развлечението, нейните
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актове са винаги свързани с отдиха, с взривяване на човешките страсти. Няма
съмнение, че тя се конвенционира с развлечението, тя е една от неговите форми,
негов стереотип.
Свободното време може да се разглежда и като “свободно от” и “свободно
за”. То е “свободно от” натиска на създаване на средства за съществуване, и
“свободно за” /свободосъобразност/-осъзната необхо- димост от някакава извън
производствена дейност. Във второто направление се включва избора на вариант
за поведение, един от които е играта. В този смисъл тя е активна форма на
свободното време на индивида, средство за отдих и наслада, дейност в която
присъства самоцелност. По този начин играта се асоцира и със свободното време.
Формира се следната верига: социално време-свободно време-развле- чениеигра. Включването на играта в социалното време е показателно, че тя е част от
начина на живот, исторически предопрелена и социално оправдана. Присъствието
на играта в свободното време е израз на нейното категоризиране като социален
феномен от гледна точка на играещия човек, а в развлечението-нейното
идентифициране като развлекателна форма.
Всичко това позволява да дефинираме окончателно играта като социален
феномен и част от съвкупната човешка дейност-вид развлечение /активна
развлекателна свобода чрез свободното време/, която е възстановителен
механизъм /сътворена реалност, акт на отдих, на самоинициатива и свободна
воля/ на човешка енергия чрез личностно самоизразяване /човек-човек,
човек-техника, човек-събитие/ и съобразяване с доброволно стандартизирани правила на поведение /напускане на обичайната действителеност/,
основано на концертрирана интензивна човешка страст и състезателност.
Констатираните черти в същността и природата на играта предполагат
специален режим на заведенията за нейното организиране/ детски градини,
развлекателна индустрия и др./, което е практика в целия свят.
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