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СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ПО
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2009 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНА ЗАЛА
 С решение № 1550/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ВАЛ” ООД, гр. Перник, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. „Кракра Пернишки” № 21, с 20 (двадесет) броя игрални автомати;
 С решение № 1551/18.08.2009 г. дава разрешение на
„БРИЗ-М” ЕООД, гр.София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр.София, ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ IV-338, с 20
(двадесет) броя игрални автомати;
 С решение № 1552/18.08.2009 г. дава разрешение на
„КАЛИМАН” ЕООД, гр.София, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с адрес:
гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 3Б, с 18 (осемнадесет) броя игрални
съоръжения с 21 (двадесет и едно) игрални места;
 С решение № 1553/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЦЕЗАР” ЕООД, гр. Плевен, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр.Габрово, пл. „1-ви май 1876” № 3, с 20 (двадесет) броя игрални
автомати;
 С решение № 1554/18.08.2009 г. дава разрешение на
„НАВИ” ООД, гр.София, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес: гр. Габрово,
ул. „Съзаклятие” № 2, с 15 (петнадесет) броя игрални съоръжения с
20 (двадесет) игрални места;
 С решение № 1555/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ПРИЗМА 08” ООД, гр. Павликени, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с
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адрес: гр. Павликени, пл. „Свобода” № 36, с 10 (десет) броя игрални
автомати;
 С решение № 1614/26.08.2009 г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.Самоков, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с
адрес: гр. Перущица, ул. „Александър Стамболийски” № 2, с 10
(десет) броя игрални автомати;
 С решение № 1615/26.08.2009 г. дава разрешение на
„РАДКА МОСКОВА” ООД, гр.Самоков, за организиране на хазартни
игри с игрални автомати за срок от 10 (десет) години в игрална зала с
адрес: гр.Самоков, ул. „Ихтиманско шосе” № 1, с 10 (десет) броя
игрални автомати;
 С решение № 1668/26.08.2009 г. дава разрешение на
„ФИНАНС КОНСУЛТ-2005” ЕООД, гр.Исперих, за организиране на
хазартни игри с игрални автомати за срок от 5 (пет) години в игрална
зала с адрес: гр.Цар Калоян,обл.Разград, ул. „Кирил и Методий” №
9, с 13 (тринадесет) броя игрални автомати;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА (ПО ЧЛ. 35 ОТ
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА) НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕЗ
МЕСЕЦ АВГУСТ 2009 Г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
 С решение № 1616/26.08.2009г. дава разрешение на
„МИЛЕНИУМ-МВ” ООД, гр.Димитровград, за продължаване срока
на издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 (пет) години в игрална зала с адрес:
гр.Димитровград, бул. „България” № 1;

СПРАВКА
ЗА ВЗЕТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕЧЕ ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2009 Г.
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I.

ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНО КАЗИНО

 С решение № 1556/18.09.2009 г. дава разрешение на „АКТИВ
БГ” АД, гр. София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрално казино с адрес: гр.София, бул.„Кн. Мария Луиза” № 131, х-л.
„ СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ”;
 С решение № 1557/18.09.2009 г. дава разрешение на „АКТИВ
БГ” АД, гр. София, за намаление с 3 (три) броя на игралните маси в
игрално казино с адрес: гр.София, бул.„Кн. Мария Луиза” № 131, х-л.
„ СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ”;
 С решение № 1858/18.08.2009 г. дава разрешение на
„АНГЛО-БОЛКАН” ООД, гр. София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрално казино с адрес: гр. София, пл. „Света
Неделя” № 5, х-л „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ В ИГРАЛНА ЗАЛА
 С решение № 1559/18.08.2009 г. дава разрешение на
„БЕЛАДИО” ЕООД, гр. София, за увеличение с 1 (един) и подмяна на
2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Ловеч,
пл. „Тодор Кирков” № 1;
 С решение № 1560/18.08.2009 г. дава разрешение на
„КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр. София, за подмяна на 1 (един) брой на
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.София, бул. „Македония”
№ 2-4;
 С решение № 1561/18.08.2009 г. дава разрешение на „СТАР
ГЕЙМС” ООД, гр.Варна, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Шумен, ул.„Велики Преслав” № 5;
 С решение № 1562/18.08.2009 г. дава разрешение на „СТАР
ГЕЙМС” ООД, гр.Варна, за подмяна на 5 (пет) броя игрални автомати
в игрална зала с адрес: гр.Варна, бул. „Съборна” № 36;
 С решение № 1563/18.08.2009 г. дава разрешение на „ММ и
В” ЕООД, гр.София, за подмяна на 3 (три) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр.София, ул. „Царибродска” № 73;
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 С решение № 1564/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр.София, за подмяна на 4
(четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Русе, ул.
„Петко.Д.Петков” № 7;
 С решение № 1565/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН” АД, гр.София, за подмяна на 13
(тринадесет) и увеличение с 6 (шест) броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр.Плевен, ул. „Данаил Попов” № 12;
 С решение № 1566/18.08.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 5 (пет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Петрич, ул. „Братя
Миладинови” № 7;
 С решение № 1567/18.08.2009 г. дава разрешение на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ”, гр.Бургас, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Бургас, ж.к. „Меден
рудник”, срещу бл. 416;
 С решение № 1568/18.08.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„РОСЕН ПЕРИНАРОВ”, гр.Сандански, за намаление с 1 (един) брой
игрално съоръжение с 4 (четири) броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр.Сандански, ж.к. „Спартак”, бл. 41;
 С решение № 1569/18.08.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„МАХМУД-МАХМУД ЮСЕИН”, гр.Кърджали, за подмяна на 2 (два)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Златоград, ул.
„Беловидово” № 1, кино „Космос”;
 С решение № 1570/18.08.2009 г. дава разрешение на СД
„ПАНО И САНИ-АВРАМОВ И СИЕ”, гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, за
увеличение с 5 (пет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.Ямбол, ул. „Търговска” № 132;
 С решение № 1571/18.08.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„РАДКА МОСКОВА”, гр.Самоков, за намаление с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан
Кърджали”, комплекс „Рила”, секция „Б”;
 С решение № 1572/18.08.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„РАДКА МОСКОВА”, гр.Самоков, за намаление с 14 (четиринадесет)
броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Каварна, ул.
„Добротица” № 31А;
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 С решение № 1573/18.08.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„РАДКА МОСКОВА”, гр.Самоков, за подмяна на 9 (девет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Петрич, пл. „Възраждане”
№ 2;
 С решение № 1574/18.08.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„РАДКА МОСКОВА”, гр.Самоков, за намаление с 1 (един) брой на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ул. „Стефан
Кърджали”, УПИ V, кв. 92, ул. „Републиканска”, търговски
комплекс № 10;
 С решение № 1575/18.08.2009 г. дава разрешение на
„КРИСТАЛИЯ” ЕООД, гр.София, за подмяна на 6 (шест) и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр.Стара Загора, бул. „Славянски” № 15;
 С решение № 1576/18.08.2009 г. дава разрешение на
„МЕТАЛ-2006” ЕООД, с.Катуница, обл. Пловдив, за подмяна на 9
(девет) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Пловдив, ул.
„Авксентий Велешки” № 60;
 С решение № 1577/18.08.2009 г. дава разрешение на „ФЕЙС
2006” ООД, гр. София , за подмяна на 1 (един) брой игрално
съоръжение със 6 (шест) броя игрални места със 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Чепеларе, ул. „Васил Дечев” № 59;
 С решение № 1578/18.08.2009 г. дава разрешение на „Д и Д”
ООД, гр. Враца, за подмяна на 4 (четири) броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр.Мездра, ул. „Христо Ботев” № 43,бл.
„Химик-2” - партер;
 С решение № 1579/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ПОЛИКОМЕРС СГ” ЕООД, гр. В.Търново, за подмяна на 1 (един)
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. В.Търново, ул.
„Константин Паница” № 13;
 С решение № 1580/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ОРЕГОН” ЕООД, гр.Раковски, за подмяна на 4 (четири) и намаление
с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Раковски, ул. „Михаил Добромиров” №76Б;
 С решение № 1581/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.Варна, ул. „27-ми юли” №
22-24;
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 С решение № 1582/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 6 (шест) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Варна, ул. „Д-р.
Пискюлиев” № 62-64;
 С решение № 1583/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Варна, бул. „Осми
Приморски полк” № 91;
 С решение № 1584/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 4 (четири) и
намаление с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.Варна, бул. „Ген. Скобелев” № 33;
 С решение № 1585/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник”
№ 4;
 С решение № 1586/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 5 (пет) и
намаление с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр.Варна, ул. „Братя Шкорпил” № 26Б;
 С решение № 1587/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 2 (два) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Варна, бул. „Цар
Освободител” № 164А;
 С решение № 1588/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 4 (четири)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Варна, ж.к.
„Владислав Варненчик”, І – ви микрорайон, Битов комбинат,тяло
V;
 С решение № 1589/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.Аксаково,обл.Варна,ул.
„Георги Петлешев” № 37А;
 С решение № 1590/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр.Варна, за подмяна на 2 (два) броя и
намаление с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.Балчик, обл. Добрич, ул. „Приморска”, к-с. „Хелиос”, бл.А;
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 С решение № 1591/18.08.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„Петър С. ЯЧЕВ”, гр.Раковски, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Раковски, обл. Пловдив, ул.
„Оборище” № 25;
 С решение № 1592/18.08.2009 г. дава разрешение на
„БАРГЕЙМ” АД, гр.София, за подмяна на 2 (два) и увеличение с 1
(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.София,
бул. „Мадрид” № 40;
 С решение № 1593/18.08.2009 г. дава разрешение на
„БАРГЕЙМ” АД, гр.София, за подмяна на 9 (девет) и увеличение с 1
(един) брой на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.София, ул.
„Александър Пушкин” № 5;
 С решение № 1617/26.08.2009 г. дава разрешение на
„ДИДЖИТЕХ” ООД, гр.София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Русе, бул. „Липник” № 70;
 С решение № 1618/26.08.2009г. дава разрешение на
„ДИДЖИТЕХ” ООД, гр.София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес:гр.СтараЗагора,кв.331,кв.„Казански”;
 С решение № 1619/26.08.2009г. дава разрешение на
„КОБРА-08” ООД, гр.Габрово, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес:гр. Габрово, ул. „Съзаклятие” № 12;
 С решение № 1620/26.08.2009г. дава разрешение на ЕТ
„ЙОАН ВЪЛКАНОВ”, гр. Казанлък, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати с 8 (осем) броя игрални места в игрална зала с
адрес:гр. Габрово, ул. „Петко Каравелов” № 3;
 С решение № 1621/26.08.2009г. дава разрешение на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ”
ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 8 (осем) броя и
увеличение с 1 (един) брой на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр.Варна, ул. „Преслав” № 46;
 С решение № 1622/26.08.2009г. дава разрешение на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ”
ЕООД, гр. Варна, за подмяна на 6 (шест) броя и
увеличение с 2 (два) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр.Варна, ул. „Алеко Константинов” № 13;
 С решение № 1623/26.08.2009г. дава разрешение на
„КАЗИНО РЕАЛ”
ООД, гр. Враца, за подмяна на 4 (четири) и
увеличение с 4 (четири) броя на игралните автомати в игрална зала с
адрес: гр.Монтана, ул. „Трети март” № 78;
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 С решение № 1624/26.08.2009г. дава разрешение на „УИН
БЕТ”
ЕООД, гр.София, за подмяна на 9 (девет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Сандански, обл. Благоевград, СПА
ХОТЕЛ „ПАРК ХОТЕЛ ПИРИН”;
 С решение № 1625/26.08.2009г. дава разрешение на „УИН
БЕТ”
ЕООД, гр.София, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Бургас, ул. „Хан Крум” № 5, хотел
„БУРГАС”;
 С решение № 1626/26.08.2009г. дава разрешение на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, гр.София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар
Освободител” № 107;
 С решение № 1627/26.08.2009г. дава разрешение на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, гр.София, за подмяна на 13 (тринадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64;
 С решение № 1628/26.08.2009г. дава разрешение на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, гр.София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, ул. „Димитър
Благоев” № 5;
 С решение № 1629/26.08.2009г. дава разрешение на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД, гр.София, за подмяна на 9 (девет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Перник, ул. „Кракра” № 45;
 С решение № 1630/26.08.2009г. дава разрешение на
„М.М.Г.” ООД, гр.София, за подмяна на 12 (дванадесет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Варна, ул. „Цар Симеон І” № 33;
 С решение № 1631/26.08.2009г. дава разрешение на
„М.М.Г.” ООД, гр.София, за подмяна на 8 (осем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Свищов, ул. „Цар Освободител”
№ 134;
 С решение № 1632/26.08.2009г. дава разрешение на
„БАРГЕЙМ” АД, гр.София, за подмяна на 9 (девет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров”
№ 14, АХК „АНЕЛ”;
 С решение № 1633/26.08.2009г. дава разрешение на
„БАРГЕЙМ” АД, гр.София, за подмяна на 5 (пет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Княз Борис І” № 130;
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 С решение № 1634/26.08.2009г. дава разрешение на „ММ и
В” ЕООД, гр.София, за подмяна на 10 (десет) и увеличение с 2 (два)
броя на игралните автомати със 7 (седем) броя игрални места в игрална
зала с адрес: гр.Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 21, хотел „България”;
 С решение № 1635/26.08.2009г. дава разрешение на
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙДЖЪР ПРОДЖЕКТ” ЕООД, гр.София, за
подмяна на 1 (един) брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, ул. „Георги Измирлиев-Македончето”,ет. 1, обособена
част от „Кафе театър” на Драматичен театър;
 С решение № 1636/26.08.2009г. дава разрешение на
„КАЗИНО МИРАЖ” ООД, гр.София, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.София, бул. „Македония”
№ 2-4;
 С решение № 1637/26.08.2009г. дава разрешение на
„КАЗИНО КИНГ” ООД, гр.София, за подмяна на 11 (единадесет)
броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Варна, ул.
„Ген.Скобелев” № 31;
 С решение № 1638/26.08.2009г. дава разрешение на
„КАЗИНО ПЕРЛА” ООД, гр.София, за подмяна на 10 (десет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Русе, ул. „Борисова” №
44Б;
 С решение № 1639/26.08.2009г. дава разрешение на
„КАЗИНО БУДА” ООД, гр.София, за подмяна на 10 (десет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Пловдив, ул. „Златю
Бояджиев” № 1;
 С решение № 1640/26.08.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО” ООД, гр.София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Плевен, пл. „Свобода” № 6;
 С решение № 1641/26.08.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО-1” ООД, гр.София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.София, бул. „Симеоновско шосе”
№ 110, хотел „МАКСИ”;
 С решение № 1642/26.08.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО-1” ООД, гр.София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.София, бул. „Андрей Сахаров” №
74А;
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 С решение № 1643/26.08.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО-1” ООД, гр.София, за подмяна на 6 (шест) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Стара Загора, бул. „Цар Симеон
Велики” № 100, хотел „ВЕРЕЯ”;
 С решение № 1644/26.08.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО-1” ООД, гр.София, за подмяна на 2 (два) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Поморие, ул. „Алеко
Константинов” № 1, хотел „ПАРАДАЙС”;
 С решение № 1645/26.08.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО-1” ООД, гр.София, за подмяна на 10 (десет) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.София, ул. „Днепър” № 1;
 С решение № 1646/26.08.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО-2” ООД, гр.София, за подмяна на 4 (четири) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Пазарджик, бул. „България” № 1;
 С решение № 1647/26.08.2009г. дава разрешение на „ГРАНД
КАЗИНО-3” ООД, гр.София, за подмяна на 3 (три) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44;
 С решение № 1648/26.08.2009г. дава разрешение на „НАЙС
КЛУБ” ЕООД, гр.София, за подмяна на 6 (шест) и увеличение с 10
(десет) броя на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.Враца, пл.
„Христо Ботев” № 1;
 С решение № 1649/26.08.2009г. дава разрешение на ЕТ
„ПЕТТЕ ЗОДИИ-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ” , гр.Несебър, за подмяна
на 4 (четири) броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Бургас,
ул. „Богориди” № 8;
 С решение № 1650/26.08.2009г. дава разрешение на „УАЙТ
ЕЛЕФАНТ” ООД , гр.София, за намаление със 7 (седем) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.София, ул. „Българска
морава” № 145;
 С решение № 1651/26.08.2009г. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД , гр.София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Враца, пл.„Христо Ботев”;
 С решение № 1652/26.08.2009г. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД , гр.София, за подмяна на 4 (четири) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Мездра, ул. „Христо
Ботев” № 32;
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 С решение № 1653/26.08.2009г. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД , гр.София, за подмяна на 5 (пет) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван
Вазов” № 98;
 С решение № 1654/26.08.2009г. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД , гр.София, за подмяна на 8 (осем) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Стара Загора, бул.
„Руски” № 20А;
 С решение № 1655/26.08.2009г. дава разрешение на
„НАЦИОНАЛ ГРУП” ООД , гр.София, за подмяна на 3 (три) броя
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 35;
 С решение № 1656/26.08.2009г. дава разрешение на
„ОУШЪН ГЕЙМС” ООД , гр.София, за намаление с 2 (два) броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.София, ул. „Русалски
лък” № 2а, обект 8;
 С решение № 1657/26.08.2009г. дава разрешение на
„МАКАО 2” ООД , гр.Пловдив, за подмяна на 7 (седем) броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр.Пловдив, ул. „Никола Вапцаров”
№ 115;
 С решение № 1658/26.08.2009г. дава разрешение на „ПОЛО
11” ЕООД , гр.София, за намаление с 9 (девет) броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр.Варна, бул. „Сливница” № 201;
 С решение № 1659/26.08.2009г. дава разрешение на ЕТ
„ОРЛИН ИВАНОВ-КОМЕРС” , гр.Русе, за подмяна на 1 (един) брой
игрален автомат в игрална зала с адрес: гр.Лозница, ул. „Йордан
Йовков” № 6;
 С решение № 1660/26.08.2009г. дава разрешение на ЕТ
„ВЕНЦИ 61-ВЕЛИСЛАВ ВАСИЛЕВ” , гр.Червен бряг, за подмяна на
4 (четири) и намаление с 5 (пет) броя игрални съоръжения с 8 (осем)
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, ул.
„Стефан Караджа” № 11;
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ІІІ. ТОТО И ЛОТО ИГРИ
 С решение № 1595/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за промяна на пунктовете, в които се
приемат залози и изплащат печалби за лото играта „ЕВРОШАНС”;
 С решение № 1596/18.08.2009 г. дава разрешение на
„ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за прекратяване дейността на пункт с
адрес: гр.София,ж.к. „Люлин”, хипермаркет „Фантастико”;
ІV. ЗАЛАГАНИЯ
СЪСТЕЗАНИЯ

ВЪРХУ

РЕЗУЛТАТИ

ОТ

СПОРТНИ

 С решение № 1661/26.08.2009 г. дава разрешение на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за промяна на броя и адресите
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 АВГУСТ 2009 г.
І. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
 С решение № 1606/18.08.2009 г. дава разрешение на „Е.Г. –
СОФИЯ ВМ” ЕООД, гр. София за вписването на нови обстоятелства в
регистъра на разрешенията за организиране на хазартни игри за
игрална зала с адрес: гр.София, ул. „Акад. И.Е.Гешов” № 50;
 С решение № 1607/18.08.2009 г. дава разрешение на „К и С98” ООД, гр.Пловдив, за вписването на нови обстоятелства в издадени
разрешения за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
 С решение № 1608/18.08.2009 г. дава разрешение на
„КЕСТЕН-2007” ЕООД, гр. Ябланица, за вписването на нови
обстоятелства в издадени разрешения за организиране на хазартни игри
с игрални автомати;
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 С решение № 1609/18.08.2009 г. дава разрешение на ЕТ
„ЕВЛОГИЕВ-ЙОРДАН БОНЕВ”, гр. Банкя, за вписването на нови
обстоятелства в издадено разрешение за организиране на хазартни игри
с игрални автомати;
 С решение № 1610/18.08.2009 г. дава разрешение на „ЕВРОГЕЙМС” ООД, гр. Благоевград, за вписването на нови обстоятелства
в издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати;
 С решение № 1666/26.08.2009 г. дава разрешение на „ЕМ
ДЖИ ЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. София, за вписването на
нови обстоятелства в издадено разрешение за организиране на хазартни
игри с игрални автомати;
 С решение № 1667/26.08.2009 г. дава разрешение на
„УДИГРУП” ООД, гр.Пловдив, за вписването на нови обстоятелства
в издадено разрешение за организиране на хазартни игри с игрални
автомати;
ІІІ. ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, И
СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ



С решение № 1605/18.08.2009 г. дава разрешение на
„КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ” ЕООД, гр.Бургас, за вписване на
нови обстоятелства в издадено разрешение за производство и
разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри;

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

ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
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 С решение № 1548/18.08.2009г. се прекратява действието на
Разрешение № 1062/14.08.2007 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Ардино, обл. Кърджали,
ул. „Търговска” № 7, издадено на ЕТ „АНДАН-АЛИ АПТИ”,с.
Стремци, обл. Кърджали,преди изтичане на срока му;
 С решение № 1613/26.08.2009г. се прекратява действието на
Разрешение № 947/01.06.2009 г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.София, ъгъла на ул. „Цар
Симеон” и ул. „Хисаря”, издадено на „БРИЗ-М” ЕООД,гр. София,
преди изтичане на срока му;
 С решение № 1669/26.08.2009г. се прекратява действието на
Разрешение № 1418/08.12.2006г. за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.Петрич, ул. „Рокфелер” №
52, издадено на „КАЗИНО МИЛЕНИУМ” ЕООД,гр. Петрич,преди
изтичане на срока му.
ІІ. ЧИСЛОВА ЛОТАРИЙНА ИГРА „БИНГО”
 С решение № 1549/18.08.2009 г. се прекратява действието на
Разрешение № 088/11.11.2005г. за организиране на числова лотарийна
игра „Бинго” в игрална зала с адрес: гр.Варна, бул. „Осми приморски
полк”, ъгъла с ул. „Иван Аксаков” № 20, издадено на „А ЕМ ДЖИ”
ЕООД, гр.Варна, преди изтичане на срока му;

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
АВГУСТ 2009 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УТВЪРДИ:
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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
№
1597/18.08.2009г.
утвърждава
на
„ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” АД, гр. Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” с включени промени на правила за провеждане
на ПОКЕР ТУРНИРИ в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул.
„Капитан Райчо” №2, х-л „Тримонциум Принцес”;
 С решение № 1598/18.08.2009г. утвърждава на „СТАР
ПРИНЦЕС” 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 играта
РУСКИ ПОКЕР в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул.
„Драган Цанков” № 4;
 С решение № 1599/18.08.2009г. утвърждава на „СТАР
ПРИНЦЕС” 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 играта
СУПЕР ШАНС ПОКЕР в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул.
„Драган Цанков” № 4;
 С решение № 1560/18.08.2009г. утвърждава на „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД, гр.Свиленград, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” с включени правила за периодична парична
промоция „Cash Express” в игрално казино с адрес: гр. Свиленград, ул.
„Драган Цанков” № 4;
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 С решение № 1561/18.08.2009г. утвърждава на „ИНТКО
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ” ЕАД, гр.София, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри в игрално казино” с включени правила за
провеждане на играта РУСКИ ПОКЕР в игрално казино с адрес: гр.
София, бул. „Генерал Тотлебен” № 8, х-л. „Родина”;
 С решение № 1662/26.08.2009г. утвърждава на „БРИЗ-Л”
ЕООД, гр.София, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално
казино” с включени правила за провеждане на МЕСЕЧНА ТОМБОЛА в
игрално казино с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Славянски” № 45;
 С решение № 1663/26.08.2009г. утвърждава на „СТАР
ПРИНЦЕС” ЕАД, гр.Свиленград, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри в игрално казино” и „Задължителни правила за организация на
работа и финансов контрол при провеждане на хазартни игри в игрално
казино” и образци за счетоводна отчетност в игрално казино с адрес: гр.
Свиленград, ул. „Драган Цанков” № 4;
ІІ. ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ
 С решение № 1552/18.08.2009 г. утвърждава на
„КАЛИМАН” 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 премия „Джакпот” за игрална зала с адрес: гр. Плевен,
ул. „Сан Стефано” № 3Б, с 18 (осемнадесет) броя игралнисъоръжения
с 21 (двадесет и едно) игрални места;
 С решение № 1553/18.08.2009 г. утвърждава на
„ЦЕЗАР” ЕООД, гр. Плевен, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” за игрална зала с адрес: гр.Габрово, пл. „1-ви май
1876” № 3, с 20 (двадесет) броя игрални автомати;
 С решение № 1554/18.08.2009 г. утвърждава на
„НАВИ” ООД, гр.София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” за игрална зала с адрес: гр. Габрово, ул.
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„Съзаклятие” № 2, с 15 (петнадесет) броя игрални съоръжения с 20
(двадесет) игрални места;
 С решение № 1559/18.08.2009 г. утвърждава на „БЕЛАДИО”
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.Ловеч, пл. „Тодор Кирков” № 1;
 С решение № 1561/18.08.2009 г. утвърждава на „СТАР
ГЕЙМС” ООД, гр.Варна, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” в игрална зала с адрес: гр.Шумен, ул.„Велики
Преслав” № 5;
 С решение № 1586/18.08.2009 г. утвърждава на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” 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. „Братя
Шкорпил” № 26Б;
 С решение № 1588/18.08.2009 г. утвърждава на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” 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, ж.к. „Владислав
Варненчик”, І – ви микрорайон, Битов комбинат,тяло V;
 С решение № 1589/18.08.2009 г. утвърждава на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” 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.Аксаково, обл.Варна,ул.
„Георги Петлешев” № 37А;
 С решение № 1602/18.08.2009 г. утвърждава на
„КАЗИНО ЕСКЕЙП гр. ИСПЕРИХ” ООД,
гр. Исперих,
представените „Задължителни игрални условия и правила за
организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и
Правила за спечелване и изплащане на „Бонус игра с парични награди”
и предметна награда „Нов лек автомобил” в игрална зала с адрес гр.
Исперих, ул. „Васил Левски” № 67;
 С решение №1603/18.08.2009г. утвърждава на „ФИНАНС
КОНСУЛТ-2005” ЕООД, гр. Исперих, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” и Правила за спечелване и изплащане на
„Бонус игра с парични награди” и предметна награда „Нов лек
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автомобил” в игрална зала с адрес гр.Омуртаг, ул. „Христо Ботев” №
35;
 С решение №1614/26.08.2009г. утвърждава на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр.Самоков, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с
включени условия и правила за
формиране
на премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр.
Перущица, ул. „Александър Стамболийски” № 2;
 С решение №1615/26.08.2009г. утвърждава на „РАДКА
МОСКОВА” ООД, гр.Самоков, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” за игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул.
„Ихтиманско шосе” № 1;
 С
решение
№1617/26.08.2009г.
утвърждава
на
„ДИДЖИТЕХ”
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 премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр.Русе, бул.
„Липник” № 70;
 С решение № 1621/26.08.2009г. утвърждава на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, 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
премия „Джакпот” в игрална зала с адрес:гр.Варна, ул. „Преслав” №
46;
 С решение № 1622/26.08.2009г. утвърждава на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, 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
премия „Джакпот” в игрална зала с адрес:гр.Варна, ул. „Алеко
Константинов” № 46;
 С решение № 1623/26.08.2009г. утвърждава на „КАЗИНО
РЕАЛ”
ООД, гр. Враца, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” с включени условия и правила за формиране на
премия „Джакпот” в игрална зала с адрес: гр.Монтана, ул. „Трети
март” № 78;
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 С решение № 1649/26.08.2009г. утвърждава на ЕТ „ПЕТТЕ
ЗОДИИ-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ”
, гр.Несебър, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” и Правила за
формиране и изплащане на „Бонус игра с парични награди” в игрална
зала с адрес: гр.Бургас, ул. „Богориди” № 8;
 С решение № 1656/26.08.2009г. утвърждава на „ОУШЪН
ГЕЙМС” ООД , гр.София, представените „Задължителни игрални
условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с
игрални автомати” и Правила за провеждане на „Бонус игра” в игрална
зала с адрес: гр.София, ул. „Русалски лък” № 2а, обект 8;
 С решение № 1657/26.08.2009г. утвърждава на „МАКАО 2”
ООД, гр. Пловдив, представените „Задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати” с включени условия и правила за формиране на премия
„Джакпот” в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола
Вапцаров” № 115;
 С решение № 1664/26.08.2009г. утвърждава на ЕТ
„КАЛВАДОСА-ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА” , гр.Трявна, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени правила
за допълнителна предметна награда – нов лек автомобил в игрална зала
с адрес: гр.София,кв. „Ботунец”, ул. „Балкан” № 1А;
 С решение № 1665/26.08.2009г. утвърждава на ЕТ „ГЕОРГИ
БУКУРЕЩЛИЕВ” , гр.Пловдив, представените „Задължителни
игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни
игри с игрални автомати” с включени условия и правила за спечелване
на предметна награда „Лек автомобил” в игрална зала с адрес:
гр.Пловдив, ул. „Гладстон” № 7-9;
 С решение № 1668/26.08.2009 г. утвърждава на
„ФИНАНС КОНСУЛТ-2005” ЕООД, гр.Исперих, представените
„Задължителни игрални условия и правила за организиране и
провеждане на хазартни игри с игрални автомати” с включени условия
и правила за формиране на премия „Джакпот” в игрална зала с адрес:
гр.Цар Калоян,обл.Разград, ул. „Кирил и Методий” № 9;
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ІІІ. ЛОТАРИЙНИ ИГРИ
 С решение № 1594/18.08.2009г. утвърждава на ДП
„ДЪРЖАВНА ПАРИЧНО-ПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”, гр. София,
образец на билет за участие в дял ДЕВЕТИ-2009 на периодична дялова
лотарийна игра, организирана от ДП „ДЪРЖАВНА ПАРИЧНОПРЕДМЕТНА ЛОТАРИЯ”;
ІV. ХАЗАРТНИ ИГРИ СЪС ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ
ОТ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
 С решение № 1604/18.08.2009 г. утвърждава на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, ул. „Коломан” № 1,
представените „Задължителни правила за игралните условия и
провеждане на хазартни игри със залагания върху резултати от спортни
състезания”.
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ДИСТАНЦИОННИЯТ ХАЗАРТ В ЕС - МАЛТА
ХАЗАРТЪТ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ – ДЪЛГО УДОВОЛСТВИЕ
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ЗАСИЛВАЩАТА СЕ РОЛЯ НА МАЛТА КАТО
РЕГУЛАТОРЕН ЦЕНТЪР НА ДИСТАНЦИОННИЯ
ХАЗАРТ
Д-р. Андрю Дж. Замит

Поглед върху законодателното и политическото развитие, които
затвърдиха позициите на Малта в индустрията на дистанционния
хазарт
След като толкова много неща бяха изговорени и написани за и
против бариерите спрямо свободното движение на хазартни услуги в
Европейския съюз (ЕС), всеки един, който се опита да се захване
сериозно с темата за регулирането на дистанционния хазарт в ЕС, ще се
сблъска с множество променливи елементи – да не говорим за
законовите „черни дупки”, създадени от международни правни
структури, с различни закони, приложими поотделно за всяко отделно
законодателство. Развитието на Интернет като медия, посредством
която стоки и услуги от всякакъв вид, могат да се търгуват по целия
свят в реално време, постави законотворците едновременно в
положение на страхопочитание и обърканост.
Объркването идва главно от възникващите трудности, когато се
правят опити за регулиране на виртуалния свят с конвенционални
методи, или от пречките, които трябва да се преодоляват, когато
суверенни държави не могат да наложат спазването на собствените им
закони и политики от страна на оператори, намиращи се извън тяхната
територия. Така на практика, единственият физически елемент от който
тези оператори са зависими, е необходимата за предоставянето на
услугите им инфраструктура до Интернет потребителите.
По този начин, суверенните държави имат свободата да регулират и
контролират всички дейности, които се извършват в границите на
техните политически или юридически правомощия, вкл. техни
плавателни съдове или самолети, но срещат истински затруднения, ако
искат да приложат законите си в случаите на намиращи се извън
тяхната територия субекти, упражняващи по дистанционен начин
по-горе споменатите дейности. По тази причина Интернет се превърна в
абсолютно свободен виртуален свят, в някаква своеобразна комбинация
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от всичко възможно във физическия свят – познания, непристойност,
законност, незаконност, набожност, езичество, добро, зло и грозно.
Като виртуално отражение на реалния свят, Интернет допринесе за
нарастването на броя хазартни оператори, предоставящи място на
професионални картоиграчи от цял свят да играят един срещу друг,
като се създаде индустрия, която би била немислима само преди 10
години. През 2008г. он-лайн хазартът генерира в световен мащаб над $
15.6 билиона приход. Изследвания на ЕП сочат, че независимо от
икономическия спад в другите индустрии, дистанционният хазарт
бележи нарастване между 8% /Австрия/ и 17% /Италия/ годишно в ЕС.
В тази обстановка малки и големи оператори потърсиха начини да
„узаконят” операциите си чрез получаване на препоръки, признания за
добра работа или лицензи, които са им необходими за да осигурят на
техните потребители повече душевно спокойствие и да отхвърлят
убеждението за безотговорност, което би могло да се асоциира с
Интернет бизнеса, особено пък когато тези оператори очакват
потребителите да заложат пари преди участието им в играта.
Фактът, че Интернет бизнесът е много мобилен – може да се
работи еднакво ефективно от Валета, Вилнюс или Владивосток –
позволи придобиването на такива препоръки, отзиви или лицензи да
става много лесно и операторите започнаха да се събират там, където
властите предлагаха възможност за лицензиране на дистанционния им
хазарт без никакви спънки. Такива места са Коста Рика, Кюрасао,
Ханауейк, Олдърни, Остров Ман и Малта, както и други.
Ролята на Малта като регулаторен център
Малта бързо разбра значението на дистанционния хазарт като нова
пазарна ниша и веднага прие съответната регулаторна рамка през 2000г.
чрез изменение на Постановлението за общественото лото.Подходът на
Малта винаги е бил за предоставяне на работеща законова рамка за
базираните там притежатели на лицензи посредством активно и
ефективно прилагане на закона, като се защитават колективните
интереси на тези притежатели, както и интересите на потребителите на
техните дистанционни хазартни услуги. На базата на тези твърдо
установени принципи, Малта се превърна в уважавана юрисдикция при
регулацията на дистанционния хазарт, като тази позиция беше
подсилена през 2004г., когато Малта стана пълноправен член на ЕС.
Отговорният за Лотариите и хазарта орган, приемник на дотогавашния
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регулатор на тази индустрия - Отделът за обществено лото, продължава
да доказва своята отговорност и решимост да задържи завоюваната
позиция на европейски лидер в областта на юрисдикцията на
дистанционния хазарт. Освен това, случилите се през последните
няколко години законови и дипломатически прецеденти, доведоха до
установяването на по-ясни параметри за базираните в Малта оператори,
осигуряващи им по-висока степен на комфорт. Именно на тези
тенденции обръщаме нашето внимание на този етап.
1) Пречки за налагане на политика на ограничения, прилагана от
страните членки на ЕС, срещу базирани в Малта оператори – казусът
Zeturf. Казусът Paris Mutuelle Urbain (PMU-Франция) срещу Zeturf Ltd
(Малта), наричан още „казусът Zeturf”, беше значим крайъгълен камък
за малтийската юридическа перспектива. При решаването на този казус,
Съвета за регулация даде тълкувателно решение по признаване и
прилагане на Разпоредба 44/2001 на EC, създаващо процедурни пречки
за прилагане в Малта на всякакво публично съдебно решение, издадено
от съд в друга страна членка. На основата на представени документи,
Zeturf Ltd, регистрирана в Малта компания, получи лиценз от
малтийската комисия за лотарии и хазарт през 2005г. за работа като
букмейкър, притежател на лиценз клас 2 за дистанционен хазарт, и
започна работа през м.юни същата година.Само две седмици след като
започна своята он-лайн дейност, Zeturf получи призовка от PMU, която
твърди, че Zeturf нарушава монопола на PMU за организиране на
залагания за конни надбягвания, даден и със закон. Беше издадена
временна заповед от френски съд на 8 юли 2005г., с която се заповядва
на Zeturf Ltd „да преустанови дистанционните залагания за конни
надбягвания, организирани във Франция”, като определи глоба от €
15,000 дневно, след изтичането на 48 часа от обявяването на съдебното
решение.Това решение беше впоследствие потвърдено и от парижкия
апелативен съд на 4 януари 2006г. След това, PMU предприе стъпки за
признаване на това решение и от Малта, в съответствие с Разпоредба
44/2001. На 16 март 2006г. първи състав на малтийския граждански съд
потвърди решението на парижкия съд и постанови неговото изпълнение
срещу Zeturf. Тогава Zeturf се обърна към малтийския апелативен съд с
молба за обявяване на френското решение за нищожно. Като основен
аргумент, Zeturf изтъкна факта, че издадената във Франция заповед е от
административен характер, и че следователно Разпоредба 44/2001 не
може да се приложи, тъй като не се отнася за административни казуси.
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Малтийският апелативен съд отчете, че независимо, че PMU е
търговска компания, тя е под контрола на държавата като нестопанска
организация с основна цел – постановена в статута и – да провежда
френската политика в областта на конните надбягвания.Следователно, и
това бе доказано от съда, PMU се е възползвал от решение на френския
съд не от областта на частното право, което урежда граждански или
търговски сделки между частни лица, а от областта на публичното
право, което има за цел запазване на монопол в интерес на френското
публично право.Съдът заключава, че от това следва естествено, че
предметът на решението на парижкия апелативен съд, взето на 4 януари
2006г., макар привидно или формално да изглежда от гражданско или
търговско естество, всъщност е от областта на публичното право –
следователно това изключва категорично препращането към Разпоредба
44/2001.На базата на това заключение, съдът отмени решението на
първи състав на гражданския съд и отхвърли молбата за признаване на
решението на френския съд на територията на Малта срещу Zeturf.
Ефектът от това решение е, че на малтийска територия съдебни
решения, взети от други суверенни държави, основани на тяхното
законодателство, срещу хазартни оператори, базирани и действащи от
Малта, не могат да се прилагат.
2) Предизвикателството на приетите от страните членки мерки за
ограничаване на достъпа до уеб-сайтовете на хазартните оператори,
базирани в Малта – италианските мерки за блокиране на Интернет
доставчиците.
Законовите процедури не са единственият начин, по който
суверенните държави могат да налагат изпълнението на своите правила
и политики на териториите си, или в политическите си граници.
Естествено, че новият Интернет световен ред изисква нови методи за
прилагане на закона.Имайки предвид това обстоятелство, например
Италия, възприе градивен подход към прилагане на забраната за
разрешение на чуждестранни хазартни оператори да предлагат услуги в
Италия. През февруари 2006г. AAMS 1, подчинено на италианското
министерство на икономиката и финансите, издаде заповед за
блокиране на над 650 Интернет хазартни сайта, които нямат лиценз в
Италия и се считат за незаконни, с оглед защитата на италианските
играчи от измамно придобиване на пароли и данни от кредитните им
1

AAMS - Автономна администрация на Държавния монопол на игри и лотарии (Италия)
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карти. Всички базирани и лицензирани в Малта оператори бяха
включени в този списък. ISP определи глоба от 180,000 за всяко
просрочване на блокирането на посочените сайтове, в нарушение на
заповедта. Базираните в Малта оператори и LGA2 се почувстваха
сериозно засегнати от ситуацията и предприеха незабавно колективна
акция за противопоставяне на издадената заповед.Временно
малтийските уеб-сайтове на операторите бяха свързани с LGA уеб-сайта
и прикриха IP адресите 3 си. По този начин единственият видим IP
адрес за малтийски хазартни уеб-сайтове беше този на малтийския
регулаторен орган за хазарта. В отговор, италианските власти включиха
и IP адреса на малтийския регулаторен орган за хазарта в списъка на
забранените сайтове. Малтийското правителство и отделно няколко
базирани в Малта оператори
подадоха жалби в ЕК относно
предприетите от AAMS мерки, обвинявайки Италия в процедурни
нарушения.В хода на размяната на становища между ЕК и Италия,
последната се видя принудена да отвори своя пазар за тези оператори,
получили италиански лиценз за хазарт. Независимо от факта, че
италианските усилия за прилагане на закона като цяло бяха ефективни
по отношение блокирането на базираните в Малта хазартни оператори,
този казус показа ролята на малтийския регулатор за хазарта в борбата
за отстояване на правата на тези оператори да се възползват от
свободата за предоставяне на услуги в ЕС, както е записано в Римския
договор.
3) Очаквана интервенция за защита на интересите на играчите и
стабилността на хазартните системи – казусът Boss Media.
Един друг случай, показващ отново ролята на малтийския
регулатор за хазарта като защитник на играчите и лицензираните
оператори е казусът Boss Media - (Trillion Ltd vs Boss Media AB et),
разгледан от първи състав на гражданския съд на 29 април 2008г.
Внесеният иск от Trillion Ltd като оператор на филиал на уеб сайта
Pokertrillion, е за възстановяване на загубите, понесени по вина на Boss
Media, в резултат на, според Trillion Ltd, незаконно прекъсване на
споразумение помежду им. Спорът е изцяло паричен и частен по
природа, не засяга някакви регулаторни казуси и единствената причина
2

LGA - Комисия по лотариите и хазарта (Малта)
IP адрес - уникален номер, който се използва от компютри, за да се свързват едни с други,
когато изпращат информация през Интернет, използвайки Интернет протокол (IP).
3
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за това, той да стане показателен за малтийския регулатор за хазарта /
LGA/, е изводът от резултата.
Едновременно с подаването на иска за понесените щети, Trillion
поиска от малтийския съд да постанови издаването на предохранително
разпореждане за конфискация на имуществото на Boss Media, за да
гарантира покриването на тези щети, при спечелване на иска.Тази
гаранция имаше за цел по- специално конфискацията на сървърите,
обслужващи Boss Media в съвместния им център в Малта, тъй като тези
сървъри можеха да обслужват и лицензианти на Trillion. В началото,
тази гаранция не заплашваше възможностите на Boss Media да
продължава своя бизнес, но впоследствие Trillion получи съдебна
заповед за прекратяване на работата на тези сървъри, на базата на
възприети от съда аргументи на Trillion, състоящи се в това, че
продължаващата работа на тези сървъри би довела до намаляване на
тяхната пазарна стойност. Boss Media
отложи изпълнението на
заповедта с два месеца, до 18 септември 2008г., за да има възможност да
уреди преместването на бизнеса си, в резултат на съдебното решение за
сървърите.
Малтийската комисия по хазарта взе предвид всички
обстоятелства за да не се попречи на развитието на бизнеса на Boss
Media, в резултат на този частен спор между Trillion и Boss Media. С
наближаването на 18 септември стана ясно, че времето е недостатъчно
за пълното преместване на бизнеса в друг център. Затова, на 10
септември 2008г. властите , в качеството си на регулатор на
дистанционния бизнес в Малта, изпратиха молба до съда да провери
дали при издаването на съдебната заповед за прекратяване на дейността
на сървърите са били предвидени наистина подходящите за това
срокове. Малтийската комисия по хазарта се аргументира с това, че
предвидената гаранция ще наруши спокойствието в тази индустрия,
като излага на риск операторите, които използват сървърите на Boss
Media, и регистриралите се при тях играчи.
Тя препоръча на съда да разпореди:
1. уведомяване на всички заинтересовани трети страни за
преместването или прекратяването на дейността на сървърите;
2. назначаване на квалифицирани експерти, които да наблюдават
преместването или прекратяването на дейността на сървърите;
3. удължаване на срока след 18 септември с още 6 седмици.
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На 12 септември съдът постанови, че Малтийската комисия по
хазарта /LGA/, в качеството си на регулаторен орган съгласно закона,
има право на намеса или правен интерес за намеса в дискусията на
базата на факта, че подобна намеса представлява част от правомощията
на този орган като регулатор в тази индустрия, насочени към защита на
интересите на базираните в Малта лицензирани оператори. В резултат,
разпореждането на съда по първоначалния иск влезе в сила чак след
като Trillion оттегли всички свои допълнителни искове по
предохранителните разпоредби. От гледна точка на малтийското
законодателство, този казус е важен жалон в утвърждаването на
правото на намеса на LGA във всеки частен случай, при който
обстоятелствата заплашват да навредят на стабилността на бизнеса или
на приемствеността в дистанционния хазарт. Властите се показаха като
динамичен и ефективен регулатор, поставящ на първо място интересите
на своите лицензирани оператори и техните играчи. Освен това, LGA
започна обширна кампания за преразглеждане на въпросната част от
малтийското законодателство, за да се гарантира, че изпълнението на
кредиторски искове няма да причини непропорционални вреди на трети
страни, както би могло да се получи в горния случай.
Поуките от опита гарантират бъдещето
Законодателството,
регулаторната,
дипломатическата
и
политическата системи на Малта търпят значителен натиск от всички
страни поради предпочитанията към нея на много оператори, търсещи
пазар на техните услуги в границите на ЕС. Анализираните по-горе три
казуса показват гъвкавостта на LGA при решаването посредством
законодателни, регулаторни, дипломатически или политически средства
на свързани с хазартната индустрия въпроси, без оглед на тяхната
сложност. Тази гъвкавост се насърчава от правителството, с амбицията
този общ подход при регулацията да стане запазена марка в ЕС. При
нарастващия натиск от страна институциите на ЕС за синхронен
подход при регулацията на хазарта, намерението на Малта да стане
център на ефективната регулация на дистанционния хазарт, съчетано с
растящата подкрепа на LGA, може да се окаже изпреварило времето си.
И наистина, Малта на практика разширява възможностите, създадени от
законодателното и политическото развитие на европейските
институции, като се проявява като пионер в регулирането на
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дистанционния хазарт, на базата на принципите за свободно движение
на услуги.
Intergaming, September 2009, issue 5
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ХАЗАРТЪТ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ – ДЪЛГО УДОВОЛСТВИЕ
Константин Ранкс, Хелзинки

Инициативата на финландските власти за ограничаване на
хазартния бизнес, а именно да го забранят в по-голяма част от
територията на страната и да забранят спортните версии на
картовите игри (напр.покер), представлява своего рода подражание
на Америка.
Идеята да се пресели хазартния бизнес в „резервати”, съвсем не е
нова. Именно по този път е тръгнала и Америка. САЩ далеч не са
„свободна” страна – например през 1600г. за игра на карти наказвали
строго – пуританите забранявали всякакви форми на хазартни игри.
Скоро хазартните игри станали лакмусова хартия за отношенията към
Британската империя – та нали английските джентълмени не били
против да похвърлят карти, а пък истинските американци считали това
за „антиамериканско” действие. Също така, неизбежните при игрите с
карти измамници, станали жертви на тълпата в някои щати. Загуби
понесли и съдържателите на игралните домове.
В крайна сметка,
практически на цялата територия на САЩ били забранени хазартните
игри,които процъфтявали нелегално. Това станало особено забележимо
по време на „сухия режим” и довело американското правителство до
идеята да разреши хазартния бизнес, но само в едно строго определено
място,отдалечено от благовъзпитаните градове и селища. Изборът се
паднал на градчето Лас вегас, който получил правата за разрешен
хазарт през 1931г.
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Властите прекрасно разбирали, че Лас Вегас ще привлече мафията,но
въпреки това, постъпили по този начин.
Бенжамин „Бъгси” Сигелбаум бил защитник на мирното съществуване с
обитателите на града и в историята е известна неговата фраза
„американците не бива да се безпокоят, ние се убиваме само един с
друг”. Той построил знаменитото казино-хотел „Фламинго” през 1945г.
, а през 1947г. бил застралян. Сабият „Бъгси” бил уверен – хората ще
свикнат да пътуват до лас Вегас и хазартния бизнес от тази „разходка”
само ще печели.
Психология на уединението
Американските специалисти считат, че за успешна игра, когато играчът
престава да икономисва всеки цент, не трябва да има странични
дразнители, като семейството, дома, работата. Връщайки се в къщи след
игра, играчът би се чувствал виновен за всеки похарчен цент, ще
започне да преживява и ще се опета да ограничи залога следващия път.
А когато се провали, това е вече край. Това се превръща в трагедия и
казиното се превръща в конкретно въплъщение на злото. Конкретното
казино. Друг е въпросът, когато играта се провежда отделно от
привичния начин на живот. В този случай, играта върви леко, а и
самото пътуване към играта се превръща в шоу,феерия.
Финландският ход
През 20-30-те години много финландци пътували по света и
връщайки се в къщи те донасяли не само пари , но и пороците на
буржоазното общество. За строгата, нравствена Финландия, това било
неприемливо , но от друга страна, държавните мъже разбирали, че
забраните не ще доведат до нищо добро.
И тогава възникнала идеята за сметка на порока да се твори благо.
Традиционно във Финландия общество се самоорганизира „по
интереси”. Това касае и благотворителността – съществуват Съюз на
инвалидите, Съюз на ветераните от войните, Обединение на децатасираци и много други. Всички те, през 1938г., започнали да получават
пари от създаденото под егидата на правителството обединение с
финската абревиатура RAY (Асоциация на игралните машини). Тази
организация станала единствения оператор на игралните автомати и
игрални маси, и тя притежава единственото във Финландия казино.
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По цяла Финландия RAY притежава около 9 000 помещения. През
2007г. финландците са похарчили в тях 599 милиона евро, което е
повече от 100 евро на всеки жител на страната. Приносът от игралните
автомати е 92%, от игралните маси е 5% и 3% - от Grand Casino в
Хелзинки. От получената сума, 70% са използвани за
благотворителност за повече от хиляда медицински и социални
учреждения. Във вестниците се публикува разпределението на
средствата – къде и за какво ще бъдат похарчени. Средствата се
разпределят от специален комитет, членовете на който постоянно се
сменят и по такъв начин е избегнато лобиране в полза на нечии
интереси. Останалите 30% се използват за поддръжка на инвентара и за
заплати на работещите в компанията.
Поради това не случайно във Финландия е популярен лозунгът
„Финландецът винаги печели”. Парите на хазартите играчи отиват за
поддръжка на най-слабите членове на обществото, извършва се
естествено преразпределение на излишните средства.
Предизвикателствата на времето
Сега светът е съвсем друг, не даже както преди десет години. Все
повече хора играят в Интернет, където печалбите са по-големи
отколкото от финските слот-машини. До неотдавна във Финландия
съществувало ограничение на сумата за максимална печалба. Ако
автоматът се намирал в магазин или киоск, то той можел да изплати
максимум 20 евро, ако е в бар и клуб – 40, а ако е във фирмена аркада
на RAY - 50. Ограничението на печалбата е обратната страна на медала
– ограничение на загубите - невъзможно е постоянно да се увеличава
залога. Сега размерът на печалбите е променен съответно на 50, 75 и
100 евро. Размерът на минималният залог е запазен на 10 цента. Затова
играта ще бъде по-продължителна, а също и удоволствието от нея. По
думите на главния менажер на RAY, Мики Кирявайнен „50 евро е
много добра печалба за няколко минути игра в магазина – това е
напълно достатъчно ,за да отиде цялото семейство на кина”.
Но има играчи, които искат повече. Те могат да отидат в казиното,
но още по-удобно е да седнат зад компютъра и да играят на покер онлайн. За финландците, да плащат он-лайн не е просто, а изключително
просто.
За да въведат и това направление в руслото на
благотворителността, в края на 2009г. ще бъде завършена разработката
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на държавен хазартен портал за он-лайн покер. Според статистиката,
финските играчи на покер, оставят в чуждестранните сайтове повече от
50 милиона евро на година. По тази причина новия фински покерпортал ще работи под патронажа на RAY. Компанията RAY счита, че
технически те вече са готови за откриване на държавния портал за онлайн покер.
Между впрочем, финския опит се счита пример за целия
Евросъюз. Например, в Испания подобна организация на лотариите е
прерогатив на съюза на инвалидите.
Такава система позволява да се преместват средства с от джоба на
играча в джоба на нуждаещите се с минимални загуби.
Единствените губещи от тази схема са чиновниците и криминално
проявените. Но финската обществена машина е така построена, че
техните интереси може и да не се отчитат...

