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електронни услуги
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 9.12.2020 год. в Портала за обществени консултации е публикуван Проект на Наредба
за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на
регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги („Наредба“).
Сдружението приема направеното предложение и отправя молба за преразглеждане на
предвиждането свързано със задължението за вписване в Регистъра по чл. 20, ал. 2 на ЗХ на
максималния брой едновременни игрални сесии.
Такова предложение е направено и като коментар във връзка с чл. 15, т. 2 от Наредбата
за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и
комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни
съобщителни средства, където е предвидено игралният софтуер „да ограничава
автоматично броя на игралните места на виртуалната игрална маса или виртуалния
игрален автомат в зависимост от броя на едновременните игрални сесии, заявени от
организатора в искането за издаване на лиценз“.
Производителите на онлайн хазартни игри не залагат ограничение по отношение на броя на
игралните места на виртуалната игрална маса или на виртуалния игрален автомат.
Организаторите от своя страна не могат да извършват софтуерни промени в игрите, така че

да осигурят съответствие с така предвиденото ограничение. На практика тази разпоредба е
неприложима и затова е направено предложение тя да отпадне.
В случай, че това разбиране бъде възприето, в чл. 13, ал. 2 т. 6 от настоящата Наредба следва
да отпадне „максимален брой едновременни игрални сесии, съответстващ на броя игрални
места на виртуалното игрално оборудване“ или да се възприеме даденото разрешение в
чл. 19, ал.1, т. 4 като се добави израза „в случаите когато това е приложимо“.

С уважение:
Миглена Димитрова – член на УС на БАХД
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