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Този материал е изготвен в контекста на проекта Consumer PRO, който е инициатива на 
Европейската комисия в рамките на Европейската програма за защита на потребителите. 
Подкрепата на Европейската комисия не представлява одобрение на съдържанието, което 
отразява вижданията само на авторите. Комисията не може да носи отговорност за каквото и 
да е използване на съдържащата се в този материал информация.   
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ВЪВЕДЕНИЕ В ДОКУМЕНТА ЗА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми читатели,  

Този документ за теоретична подготовка е част от учебните ресурси, разработени за Consumer 
Pro, инициатива на ЕС, която има за цел да направи потребителските организации и други 
участници в политиката за защита на потребителите по-добре подготвени за защита на 
потребителите в тяхната страна.  

Целта на този документ е да предостави на вас и вашите екипи полезна и подходяща 
информация за цифровите права. Съдържанието му е изготвено от експерти на BEUC в 
областта на цифровите права от европейска гледна точка и с цел да ви предостави начините 
за:  

- Бързо обучение на работните екипи,  
- Лесно намиране на подходяща информация, 
- Даване на възможност на персонала Ви да информира по-добре потребителите за 

техните права и 
- Повишаване на информираността на министерствата и национални власти относно 

цифровите права.  

Този документ за теоретична подготовка е част от поредица от учебни ресурси. Съществуват 
допълнителни теоретични документи за общо потребителско право и устойчивостта. 

За Consumer PRO  

Consumer PRO е инициатива на Европейската комисия в рамките на Европейската програма за 
защита на потребителите и се изпълнява от BEUC - Европейската организация на 
потребителите. Целта й е да изгради капацитет на европейските потребителски организации 
и други участници в политиката за защита на потребителите чрез неформално образование. 
Проектът обхваща държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. 

За повече информация, моля пишете на Info@consumer-pro.eu.    

mailto:Info@consumer-pro.eu
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1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 Въведение и история на политиката за защита на личните данни  

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право в 
Европейския съюз. Член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и 
член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 
предвиждат, че всеки има право на защита на личните данни, свързани с него. Освен това 
член 7 от Хартата на основните права гласи, че всеки има право на зачитане на неговия личен 
и семеен живот, дом и съобщения. 

Общият регламент за защита на данните (GDPR) е законът, който регулира обработката на 
лични данни в ЕС. Той изисква организациите, както публични органи, така и компании, да 
използват личните данни на потребителите по прозрачен и справедлив начин. Той укрепва 
вашите права и се прилага за всички организации, които обработват личните данни на лица, 
които са в ЕС, независимо къде се намират организациите. 

Правилата за личната неприкосновеност в електронните съобщения (понастоящем 
Директивата за личната неприкосновеност , която е в процес на преразглеждане) защитават 
поверителността на електронните съобщения и също така съдържат специфични защити за 
потребителите срещу непоискани търговски съобщения, изпратени чрез електронни 
съобщителни услуги. 

  Защо защитата на лични данни има значение за потребителите  

Въпреки че са полезни за потребителите, цифровите информационни 
технологии и появата на нови онлайн услуги също представляват 
голямо предизвикателство за основните права на неприкосновеност 
на личния живот и защита на личните данни. Бизнес моделите, 
които в момента доминират в цифровия свят, се основават на 
проследяване и анализ на всяко движение на потребителите. 
Компаниите използват информацията, която събират, за изграждане 
на потребителски профили, които се търгуват онлайн и се използват 
за предоставяне на поведенчески насочена реклама. Тези профили 
могат да се използват и за дискриминация на потребителите и 
влияние върху тяхното поведение. Важно е да се гарантира, че 
потребителите могат да продължат да контролират личните си данни и да се възползват от 
иновативни цифрови продукти и услуги, без да се налага да се отказват от поверителността 
си. 

 

 Основни предизвикателства на политиката за защита на личните данни  

За потребителите е много трудно да могат да контролират какво се случва с техните данни на 
практика. Правата им често не се зачитат и те често са принудени да приемат да се откажат от 
поверителността си, ако искат да използват цифрови продукти и услуги. 
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Потребителите са под непрекъснато търговско наблюдение и техните лични данни се 
използват от безброй компании, за много от които дори не са чували. Политиките за 
поверителност са неясни, дълги, сложни и много трудни за разбиране и потребителят няма 
друг избор, освен да се съгласи. Потребителите често получават илюзия за контрол и в 
случаите, когато от тях се иска съгласие, това се превръща в систематично, безсмислено 
упражнение „отметнете полето“ от страна на потребителя. 

 

GDPR трябваше да се справи с много от тези проблеми. Въпреки това, почти две години след 
влизането му в сила, няма значителни промени в бизнес практиките. Нивото на съответствие с 
новия регламент изглежда ниско и в момента липсва прилагане. Органите за защита на 
данните изпитват затруднения да се справят с всички жалби, които получават, а новата 
структура за правоприлагане, изградена около механизма за сътрудничество и 
последователност, за да се гарантира съгласуваното тълкуване и прилагане на закона в целия 
ЕС, отнема време, за да започне. 

 

Друг проблем е, че реформата на правилата за електронна поверителност, които имат за цел 
да допълнят GDPR и допълнително да защитят поверителността на комуникациите, се забавя 
от повече от две години и все още не се вижда споразумение.  

 

 Основни права и задължения на потребителите накратко  

GDPR изисква организации, както публични органи, така и компании, да използват личните 
данни на потребителите по прозрачен и справедлив начин. Той съдържа поредица от 
принципи, които регулират които регулират използването на лични данни:: 

Той също така предоставя на потребителите поредица от права, за да се гарантира, че те 
могат да контролират своите данни. Потребителите имат право на: 

• Бъдат информирани по ясен и лесен за разбиране начин как се използват личните им 
данни. Това трябва да посочва кои данни се използват, от кого и за какви цели. 
• Достъп до данните, които организациите съхраняват за тях, и получаване на копие. 
• Поправка на техните данни, ако са неточни. 
• Да накарат организациите да изтрият техните данни. 
• Да искат организациите да спрат да използват данните, временно или за постоянно. 
• Да получат техните данни в общо използван формат, за да могат те да ги вземат и да 
ги използват някъде другаде. 
• Да оспорят автоматизираните решения въз основа на личните им данни, които ги 
засягат значително (напр. отказ за кредит). 
• Да бъдат информирани, ако техните данни бъдат загубени или откраднати. 
• Да подадат жалба до националния орган за защита на данните или заведат дело 
пред съд 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/principles/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/
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 Закони и регламенти на ниво ЕС и на национално ниво 

• Хартата на основните права на ЕС 
• Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни 
(GDPR). 

• Директива 2002/58/EО относно обработката на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации 
(Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации) – изменена от Директива 2009/136/EО  

• Насоки, препоръки и най-добри практики от Европейския комитет по защита на 
данните 

• Становища на Европейския надзорен орган по защита на данните 
• Пример за Кодекс за поведение: Федерация на директния маркетинг 

 

Национално ниво 
 

Закон за защита на личните данни 

 Десет практически стъпки за прилагане на Общия регламент относно защитата на данните 
 Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018 г. 
 Основания за законосъобразност на обработването на лични данни 
 Нови моменти относно правата на физическите лица съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 

  

 

 Съдебна практика 

За хранилище на решения на органите за защита на данните и на съдилищата, както и за 
статии за GDPR посетете: www.GDPRHub.eu 

На официалния правен портал на ЕС: Eurlex досие за GDPR. Това е списък с решение на Съда 
на ЕС и преюдициални запитвания, свързани с GDPR. 

 

 Какво могат да направят потребителите, ако имат проблем?  

Ако потребителите считат, че техните права съгласно GDPR са били нарушени, то има две 
възможности: 

• Подаване на жалба до националния орган за защита на личните данни. Можете да 
намерите пълния списък тук   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&qid=1532348683434
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/legislation/directive-200258ec_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/legislation/directive-2009136ec_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/opinions_en
https://www.fedma.org/wp-content/uploads/2017/06/FEDMACodeEN.pdf
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1194
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1109
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1115
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1241
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1178
http://www.gdprhub.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
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• Подаване на иск директно в съда срещу компания или организация. Това не пречи на 
потребителя да подаде жалба до националните органи за защита на данните, ако 
желае. 

Също така, ако потребителят смята, че органите за защита на данните не са обработили 
правилно жалбата му или ако не е доволен от отговора му или ако не го информират 
относно напредъка или резултата в рамките на 3 месеца от деня, в който е била подадена 
жалбата, той може да заведе иск директно пред съд срещу органа. 

Публични власти 

Национално ниво: 
Комисия за защита на личните данни 

 

В допълнение към националните органи за защита на данните заслужават да бъдат 
разгледани и други публични органи: 

- На европейско ниво: 
- - Европейската комисия, която отговаря за правилното прилагане на GDPR от 

държавите-членки и също така има правомощието да „активира“ някои разпоредби на 
GDPR чрез делегирани актове (например за създаването на стандартизирани „икони за 
поверителност“). 

- Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД), който събира всички национални 
органи за защита на данните. Основната му задача е да осигури последователност в 
прилагането и тълкуването на GDPR. 

- Eвропейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), който контролира 
зачитането на личните данни на хората от институциите на ЕС и съветва институциите 
по въпросите на защитата на данните. 

 
Алтернативно разрешаване на спорове (АРС) 

Извънсъдебни производства и други процедури за разрешаване на спорове за разрешаване 
на спорове между администратори и субекти на данни по отношение на обработката на 
лични данни могат да бъдат установени чрез кодекси за поведение, приети от отрасловите 
органи (член 40 от ОРЗД), без да се засягат правата на субектите на данни да подават жалби 
до своя орган за защита на данните и да търсят съдебни средства за защита в съда. 

http://www.edpb.europa.eu/
https://edps.europa.eu/
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  Допълнителни ресурси – бюлетини, публикации, връзки  

• Интернет страница на Европейската комисия с информация 
за GDPR 

• Библиотека за GDPR на Европейската комисия – 
инфографики, бюлетини и други материали, насочени към 
гражданите и бизнеса 

• Бюлетин на ВEUC – Какво означава за вас 
законодателството на ЕС за защита на личните данни? 

• AccessNow – Ръководство на потребителя за защита на 
данните в ЕС: Вашите права и как да ги защитавате 

• Агенция за основните права – Европейски наръчник за 
защита на данните 

• Ръководства, публикувани от органите за защита на 
данните на национално ниво (Полезна информация от 
Комисията за защита на личните данни) 

• Бюлетини, публикувани от ЕНОЗД 
• История на GDPR и Кратък речник  

 

  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_en
https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_en#library
https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_en#library
https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_en#library
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-039_what_does_the_eus_new_data_protection_law_mean_for_you.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-039_what_does_the_eus_new_data_protection_law_mean_for_you.pdf
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/07/GDPR-User-Guide_digital.pdf
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/07/GDPR-User-Guide_digital.pdf
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition
https://www.cpdp.bg/index.php?p=rubric&aid=54
https://edps.europa.eu/press-publications/publications/factsheets_en
https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/legislation/history-general-data-protection-regulation_en
https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/glossary_en
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2. ПЛАФОРМИ 

 Въведение и история на политиката за потребителите относно 
платформите  

Потребителите купуват все повече стоки и услуги онлайн, особено чрез платформи. 

В ранните години на електронната търговия подобни покупки се извършват главно в 
уебсайтове на компании, които също имат физически магазини по главните улици. Днес 
потребителското поведение се променя коренно: все повече хора поръчват стоки и услуги 
чрез онлайн пазари извън ЕС, които се доставят директно на европейските потребители.  

Покупките се осъществят не само чрез платформи за електронна търговия като Amazon 
Marketplace, AliExpress, wish.com или EBay, но и чрез 
социалните мрежи като Instagram. 

Например през 2017 г. са осъществени приблизително 100 
милиона продажби от Китай до Германия. Това е с 40 
милиона повече в сравнение с 2016 г. Огромни 
увеличения са отчетени и в други европейски страни. 

Освен това измамите се увеличават по отношение на уеб 
магазините, създадени в ЕС от продавачи, които се 
представят за европейски компании, но които в 
действителност поръчват на платформи от самия Китай и 
продават тези продукти на потребителите на по-висока цена, отколкото например на 
wish.com. Това се наблюдава в Дания и във Франция1. 

Има основателна загриженост, че много от тези продукти не отговарят на европейските 
закони и технически стандарти, които съществуват за защита на правата на потребителите, 
здравето и околната среда. Докато производителите и дистрибуторите със седалище в ЕС 
могат да бъдат държани отговорни за безопасността и съответствието на продуктите, това 
често не е така за производителите, които нямат седалище в ЕС, тъй като посредниците, т.е. 
платформите за електронна търговия, отказват да поемат отговорност за съответствие. 

 

 Защо платформите имат значение за потребителите   

Пазаруване, свързване с приятели и семейство, споделяне на опит, гледане на филм, слушане 
на музика, четене на книга, резервиране на пътуване, приготвяне на нова рецепта, планиране 
на нощно излизане, придвижване из града, молба за помощ на съседите ви и търсене на 

 
1http://www.leparisien.fr/economie/consommation/achats-en-ligne-attention-aux-derives-du-dropshipping-16-01-
2020-8237226.php  

 

http://www.leparisien.fr/economie/consommation/achats-en-ligne-attention-aux-derives-du-dropshipping-16-01-2020-8237226.php
http://www.leparisien.fr/economie/consommation/achats-en-ligne-attention-aux-derives-du-dropshipping-16-01-2020-8237226.php
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информация в мрежата; това са само някои основни примери за дейности, които милиони 
потребители извършват всеки ден. За всяка една от тези дейности има една или няколко 
онлайн платформи, които улесняват тези услуги. Потребителите са възприели вълната на 
икономиката на платформата, която носи множество предимства, както и предизвикателства 
за защитата на потребителите. 

 

 Основни предизвикателства относно платформите  

Като цяло, когато беше приета Директивата за електронната търговия, платформи като 
Google, Amazon или Booking.com бяха в зародиш. Много други посредници дори не са 
съществували. Например Facebook и Shopify стартират през 2004 г. Etsy е основана през 2005 
г.; Airbnb през 2008 г. Instagram, Wish и AliExpress стартират през 2010 г. 

 През последните 20 години бизнес моделите на някои от тези и други компании се 
промениха. Динамиката на пазарната мощ също се е променила.  

Пейзажът на европейския цифров пазар преживя 
„даннификация“ (трансфер на информация в данни и 
това е основата на цифровите бизнес модели); 
умножение на платформи; разпространение на 
икономиката на сътрудничество2; и диверсификация 
на доставчиците на услуги по отношение на функции, 
вертикална интеграция и размер. И все пак всяка една 
компания трябва да играе по правилата.  

Много платформи са се преоткрили. Някои вече не се 
ограничават до първоначалната си роля на информация или доверени посредници (например 
платформи за сравнение или класиране като Yelp), но позволяват сключването на транзакции 
на платформата. Това са бизнес модели, които карат платформата да попада в категорията 
"онлайн пазар"3, което е в центъра на вниманието на организациите за защита на 
потребителите. Този тип платформа е дефиниран съгласно директивата Omnibus 4 като 
„услуга, използваща софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, 
управлявана от или от името на търговец, която позволява на потребителите да сключват 
договори от разстояние с други търговци или потребители“. Като се има предвид това, често 
ролята на платформата не се ограничава до сключването на договор между продавачи и 

 
2 http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-030_gbe_collaborative_economy_beuc_position.pdf  
3 Проучване на Vzbv, 
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2020/02/12/vzbv_gutachten_verbraucherrechtliche_plattformhaft
ung.pdf, стp. 17. 
4 Чл 2(1)(n) от Директивата за нелоялни търговски практики, с изменения с Директива 2019/2161”, https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj  

Защитата на потребителите 
не зависи и не трябва да 
зависи от големината на 
компанията. В крайна 
сметка, стартъп или МСП 
днес може да се превърне в 
„Alibaba“ утре.  

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-030_gbe_collaborative_economy_beuc_position.pdf
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2020/02/12/vzbv_gutachten_verbraucherrechtliche_plattformhaftung.pdf
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2020/02/12/vzbv_gutachten_verbraucherrechtliche_plattformhaftung.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
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купувачи, но включва и други услуги като платежни услуги, услуги за изпълнение, обработка 
на рекламации и обработка на жалби. 

Други платформи са придобили множество роли. Съществуват „хибридни платформи“, които 
могат да комбинират различни посреднически функции или вертикално интегрирани 
платформи. Последните не само действат като посредници, но също така се конкурират с 
търговците, пряко или чрез свързани компании. Например, Amazon е продавач, онлайн пазар, 
компания за изчислителни облаци, платформа за споделяне на видео, издател, рекламна 
компания, производител на свързани устройства и компания за изкуствен интелект. 

Потребителските организации се застъпват за промени в законодателната рамка, за да се 
обърне внимание на тази нова пазарна реалност. 

 

Специфични предизвикателства  

Предизвикателство №1. Широко разпространение на незаконно съдържание.  

Цифровите услуги до известна степен се превърнаха в средство за широко разпространени 
нарушения на законодателството на потребителите; поток от приходи за продажба на 
реклама или популяризиране на опасни и незаконни продукти онлайн. Например5:  

 Член на BEUC в Обединеното кралство Which? 
Намерени лампички за коледни елхи, 
продавани онлайн, които биха могли да 
запалят или да предизвикат токов удар на 
потребителите 6. 

 

 Датският потребителски съвет разкри, че 
козметиката в wish.com не отговаря на 
законодателството на ЕС 

 

Съвсем наскоро шест членове на BEUC 
установиха, че две трети от 250 продукта, 
закупени от онлайн пазари, не са преминали 
тестове за безопасност, с последствия като 
токов удар, пожар или задушаване.7 

 
5 Вижте примери на https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-
072_new_evidence_from_beuc_member_organisations_regarding_dangerous_products_available_online.pdf  
6 https://www.which.co.uk/news/2019/12/these-christmas-tree-lights-bought-online-at-ebay-wish-and-aliexpress-
could-catch-fire-or-electrocute-you/  
7 https://www.beuc.eu/publications/two-thirds-250-products-bought-online-marketplaces-fail-safety-tests-consumer-
groups/html  

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-072_new_evidence_from_beuc_member_organisations_regarding_dangerous_products_available_online.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-072_new_evidence_from_beuc_member_organisations_regarding_dangerous_products_available_online.pdf
https://www.which.co.uk/news/2019/12/these-christmas-tree-lights-bought-online-at-ebay-wish-and-aliexpress-could-catch-fire-or-electrocute-you/
https://www.which.co.uk/news/2019/12/these-christmas-tree-lights-bought-online-at-ebay-wish-and-aliexpress-could-catch-fire-or-electrocute-you/
https://www.beuc.eu/publications/two-thirds-250-products-bought-online-marketplaces-fail-safety-tests-consumer-groups/html
https://www.beuc.eu/publications/two-thirds-250-products-bought-online-marketplaces-fail-safety-tests-consumer-groups/html
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Предизвикателство №2. Объркване между дейностите на онлайн пазара и други дейности 
на платформата. 

Дебатът за реформа на директивата за електронната търговия до известна степен се фокусира 
върху въпроси като реч на омразата, терористично съдържание, защитени с авторски права 
материали, свобода на словото или съображения за единния пазар. Въпреки че това са важни 
въпроси, ЕС също не трябва да изпуска от поглед специфичните проблеми със защитата на 
потребителите. Необходимо е да се осигури пълна защита на потребителите, които купуват 
продукти или услуги чрез онлайн пазари8.  

Необходимо е да се прави разлика между продажбата на незаконни продукти и други 
дейности, напр. публикуване на коментари в социалните медии. Докато във втория случай 
има ясни съображения за свобода на изразяване, в първия случай основният въпрос е далеч 
от свободата на словото, а по-скоро касае въпроса за безопасността на продуктите и защитата 
на потребителите. 

Предизвикателство №3. Директивата за електронната търговия „не се прилага за доставчици 
на услуги, установени в трета държава“9.  

Някои доставчици, установени в трети страни, се възползват от териториалните ограничения 
на директивата - създавайки несправедливи и неравномерни условия.  

Предизвикателство №4. Начинът, по който Директивата за електронната търговия регулира 
доставчиците на хостинг се използва от някои платформи - включително (но не само) онлайн 
пазари - или да се предпазят от каквато и да е отговорност, или да не предприемат никакви 
значими действия поради страх от отговорност.  

Предизвикателство №5. Настоящото законодателство има пропуски в регулирането на 
онлайн пазарите. Малко внимание се отделя на обогатяването на онлайн пазари от 
незаконно съдържание. 

Предизвикателство №6. Новите правила могат да действат като бариера пред държавите-
членки за правилно справяне с целите от обществен интерес.  

Например в дело C-390/1810, Съда на ЕС постанови Airbnb да се счита за услуга на 
информационното общество (член 2.а) от Директивата за електронната търговия). Тъй като 
Франция не е уведомила Комисията за закон, който изисква професионален лиценз на агент 

 
8 Определено от Директивата на ЕС Omnibus като „услуга, използваща софтуер, включително уебсайт, част от 
уебсайт или приложение, управлявана от или от името на търговец, която позволява на потребителите да 
сключват договори от разстояние с други търговци или потребители“. Като се има предвид това, често ролята на 
платформата не се ограничава до сключването на договор между продавачи и купувачи, но включва и други 
услуги като платежни услуги, услуги за изпълнение, обработка на рекламации и обработка на жалби. 
9 Директива за електронна търговия, съображение 58. 
10 http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-390/18  

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-390/18
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за недвижими имоти на компании като Airbnb, тя не може да наложи това задължение на 
Airbnb, тъй като това би нарушило член 3.4, буква б) от Директивата за електронната 
търговия. Този случай показа, че директивата за електронната търговия, като поставя 
вътрешния пазар на първо място, създава проблеми на държавите-членки да приемат закони 
и политики за защита на потребителите. Важно е обаче да се отбележи, че решението не 
означава, че правителствата не могат да налагат такива мерки на компании като Airbnb. Съдът 
на ЕС беше ясен, че задължението за уведомяване в Директивата за електронната търговия 
„няма за цел да попречи на държава-членка да приеме мерки, попадащи в нейната сфера на 
компетентност и които биха могли да повлияят на свободата на предоставяне на услуги, 
а да предотврати въздействие на държава-членка компетентността по принцип на 
държавата-членка, в която е установен доставчикът на съответната услуга на 
информационното общество." 

Предизвикателство №7. Липса на подходящ надзор и прилагане. 

Цифровите пазари се развиват с бърза скорост и изглежда, че компетентните органи не се 
справят, имайки всички експертни познания или ресурси, необходими за наблюдение и 
справяне с проблемите на пазара. 

 

  Основни права и задължения на потребителите накратко  

Директивата за електронната търговия отдавна е един от крайъгълните камъни на интернет. 
Директивата за електронната търговия установи принципа на страната на произход с някои 
важни изключения (по-специално потребителски договори), ключови информационни 
задължения към получателите на услуги (напр. Потребители), освобождаване от отговорност 
и ограничения за онлайн посреднически доставчици, наред с други разпоредби: 

• Член 1 - 3: Общи разпоредби 
• Член 4 - 15: Принципи 

Раздел 1: Създаване и изисквания за информация 
Раздел 2: Търговски съобщения 
Раздел 3: Онлайн договори 
Раздел 4: Посредническа отговорност 

• Членове 16 - 20: Прилагане 
• Членове 21 - 24: Заключителни разпоредби 

Къде може да намерим най-важните разпоредби на Директивата за електронна търговия? 

• Основна цел: вътрешен пазар и свобода на предоставяне на услуги на информационното 
общество (член 1). 

• Други цели включват „правна сигурност и доверие на потребителите“ (съображение 7), 
осигуряващо високо ниво на защита на потребителите и защита на непълнолетните 
(съображение 10) 
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• Обхват: без да се засяга защитата на потребителите (член 1) 

• Определения (член 2) 

• Основна информация за потребителите и другите получатели (членове 5, 6, 10) 

• Права при извършване на поръчки онлайн (член 11) 

• Принципи на посредническа отговорност (членове 12-15). Най-важните принципи тук са: 

o Доставчиците на хостинг не носят отговорност за съдържание на трети страни, стига 
да знаят, че експедитивно премахват или деактивират достъпа до незаконно 
съдържание (член 14) 

o Забрана за държавите-членки да налагат общо задължение за мониторинг на 
доставчиците (член 15) 

• Кодекси за поведение (член 16) 

• Алтернативно уреждане на спорове (член 17) 

• Съдебни действия „за прекратяване на всяко предполагаемо нарушение и за 
предотвратяване на всяко по-нататъшно увреждане на съответните интереси“ (член 18) 

• Сътрудничество на държавите-членки (член 19) 

• Санкции (член 20) 

След приемането на Директивата за електронната търговия през 2000 г. дигиталните услуги се 
развиха, пораждайки нови предизвикателства. Например принципът на безопасното 
„пристанище“ дава на някои платформи свободно пространство, за да не се търси 
отговорност. Някои доставчици на цифрови услуги не поемат значителна отговорност или не 
предоставят на потребителите подходящи обезщетения, ако нещо се обърка. По същия начин 
някои доброволни инициативи забавиха така необходимите регулаторни действия. Това 
може да стане чрез Закона за цифровите услуги. 

Consumer PRO също така разработи два други документа по темите за потребителското право 
и за устойчивостта, които могат да допълнят този документ по полезен начин. 
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  Закони и регламенти на ниво ЕС 

РЕГЛАМЕНТ / 
ДИРЕКТИВА 

ДАТА НА 
ПРИЛАГАНЕ 

ПРЕГЛЕД / ОЦЕНКА:  

ВИД МЯРКА 
ОЧАКВАНА ДАТА КОМЕНТАР 

Директива за 
електронната търговия 

17/01/2002 

(транспониране) 

Доклад на ЕК за повторно изпитване (чл. 21) 
Преди 17/07/2003, и след това 
на всеки две години 

Не ни е известна официална оценка от 
2012. Секторното проучване на ЕК 2017 
може да е интересно от гледна точка на 
конкуренцията. 

Закон за цифровите услуги - ЗЦУ 

- Март 2020: консултации  

ЗЦУ ще бъде представен като пакет. Със 
сигурност ще включва реформа на ДЕТ и 
може да включва предварителна 
регулация за доминиращите на пазара 
платформи. 

Основни теми за реформата на 
Директивата за електронната търговия: 
отговорност на посредниците, принципът 
на страната на произход, процедури за 
обявяване и действие, изисквания за 
прозрачност, прилагане и координация 
между държавите-членки. 

- края на 2020: Предложение на 
ЕК и оценка на въздействието 

Регламент платформи 
към бизнес 

(P2B Регламент) 

12/07/2020 

Ръководство на ЕС за прозрачност на изискванията за 
класиране (чл. 5) 

12/07/2020 
12/12/2020 – събитие за 
заинтересованите страни. 

ЕК насърчава кодекси за поведение (чл. 17) Няма дата 
Анализът на тяхното функциониране ще 
бъде част от прегледа. 

Доклад на ЕК за преглед (Чл. 18) 13/01/2022 и на всеки 3 г.  

 

Omnibus Директива 

 

28 ноември 2021 
(транспониране) 

28 май 2022 
(прилагане) 

Член 7 – Транспониране 

Член 6 – Доклад на ЕК и 
преглед. 

Докладът да се публикува от ЕК 
до 28 май 2024.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/archive-e-commerce-directive-what-happened-and-its-adoption
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_swd_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.ENG&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.ENG&toc=OJ:L:2019:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
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  Съдебна практика  

• Регламент Платформи към бизнес: няма практика, тъй като се прилага отскоро 
12 July 2020. Интересен е казусът по отношение на конкуренцията Spotify’s 
жалба срещу Apple: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002996_EN.html  

• Omnibus Директива: няма практика, тъй като ще се прилага от 28 май 2022. 
• Директива за електронната търговия: - виж приложение I с пълен списък със 

съдебни решения. 
 

  Какво могат да направят потребителите, ако имат проблем?  

• Да се обърнат към продавача или платформата директно (тази стъпка не е 
задължителна). 

• Възможност за АРС (тази стъпка не е задължителна). 
• Компетентните власти на държавата-членка: различно в отделните държави. 

Национални власти  

Комисия за защита на потребителите  

   Допълнителни ресурси – бюлетини, публикации, връзки  

•  Представяне на ЕК за инструментите и целите на Директивата за електронната 
търговия (виж тук) 

• Документ за позицията на BEUC Осигуряване на защита на потребителите в 
икономиката на платформата: (тук) 

• Документ за позицията на BEUC Споделена икономика (тук) 
• Документ за позицията на BEUC за закона за цифровите услуги (тук) 

3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ  

  Въведение и история на политиката за потребителите относно 
телекомуникациите  

Телекомуникационните пазари остават важен сектор за безпокойство за всички 
европейски потребители, тъй като общото удовлетворение от телекомуникационните 
услуги остава много ниско. Правилата на ЕС бяха актуализирани наскоро чрез 
Европейския кодекс за електронни комуникации (EECC) и Регламента на Европейския 
орган за регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC). Тази реформа 
значително ще подобри защитата на потребителите, ако бъде добре приложена и 
наложена от държавите-членки. Насоките на BEREC са важен инструмент за тълкуване 
на правилата по последователен начин. 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002996_EN.html
https://kzp.bg/
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=35410
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-080_ensuring_consumer_protection_in_the_platform_economy.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-030_gbe_collaborative_economy_beuc_position.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-031_making_the_digital_services_act_work_for_consumers_-_beucs_recommendations.pdf
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  Защо телекомуникациите имат значение за потребителите?  

Във все по-взаимосвързания свят потребителите прекарват все повече време и 
разходват пари онлайн, свързвайки се с другите и водейки дигитален живот. Достъпът 
до не скъпи и висококачествени интернет връзки и комуникационни технологии се 
превърна в предпоставка за всички потребители да могат да участват в цифровото 
общество. 

 

  Основни предизвикателства в рамките на телекомуникациите  

Телекомуникационните пазари все още са много трудни за потребителите и броят на 
жалбите остава много голям. Това се посочва в  Индекса на потребителските пазари на 
Европейската комисия (2018) и жалбите на потребителите, получени от 
потребителските организации.   

• През 2018 Потребителският индекс на ЕК установи "продължаващи проблеми 
на телекомуникационните пазари". "Високата честота на проблемите 
остава далеч от слабите Телекомуникационни пазари все повече са много 
трудни за потребителите и броят на жалбите остава много голям. Това се 
представя от собствените индекси на потребителските пазари в 
Европейската комисия (2018) и жалбите на потребителите, получени от 
потребителските организации от този сектор". "Делът на потребителите, 
отчитащи проблеми (средно 16,9%) на тези пазари, е най-висок сред всички 
проучени пазари на услуги, особено по отношение на интернет услугите (20,3%). 
Това води до най-висок общ ущърб на потребителите във всички сектори." С 
други думи, телекомуникационните пазари причиняват най-голям дял на 
потребителите.  

• Комисията дори има индикатор за пазарна ефективност, който показва колко 
добре се представя пазарът според потребителите. Комисията установи, че 
„всичките шест пазарни клъстера, които са сравними с 2015 г., показват 
подобрение в средния MPI резултат, с изключение на пазарния клъстер на 
телекомуникациите“, който показва лек спад.  

 

Специфичните проблеми включват, но не се ограничават до: 

• Високи цени и различия между държавите 
Проучване на Европейската комисия относно цените на дребно на мобилните 
широколентови оферти установи, че въпреки намаляването на цените, някои 
държави все още са скъпи, особено Унгария, Португалия, Кипър, Чехия, Гърция и 
Словакия.  
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eujus15a-1816-i02_-_factsheet_2_pages_-_the_consumer_markets_scoreboard_2018-final-lr_1.pdf
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• Липса на конкуренция във всички държави 
В Холандия Consumentenbond се оплаква от дуопола на два оператора: KPN и 
VodafoneZiggo. И двата имат собствена мрежа и работят на фиксирания и мобилния 
пазар. Повишаването на цените се случва всяка година. 
За допълнителна информация, моля, проверете11:  
https://www.consumentenbond.nl/alles-in-1   
https://www.consumentenbond.nl/mobiel-abonnement 
https://www.consumentenbond.nl/alles-in-1/prijsverhoging-bij-de-provider 
https://www.consumentenbond.nl/alles-in-1/content-strijd  
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2018/openstellen-netwerk-vodafoneziggo-
goed-nieuws-voor-consumenten  
 
• Неравноправни клаузи.  
За повече информация може да проверите:  
https://www.euroconsumatori.eu/articolo/1246-iliad-predispone-modifiche-richieste . 
https://www.euroconsumatori.eu/articolo/1224-iliad-aeci-invia-esposti-antitrust-
agcom-privacy  
https://www.euroconsumatori.eu/assets/admin/docs/6TRYvqSHAe-ILIAD%20-
%20ESPOSTO.pdf   
https://www.euroconsumatori.eu/articolo/1246-iliad-predispone-modifiche-richieste  
 
• Заблуждаващи и нелоялни търговски практики.  
Например – рекламирането на смартфоните като „безплатни“, като те не са: 
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2019/telecomaanbieders-schikken-in-zaak-
over-gratis-mobieltjes  
 
• Премълчаване на важни условия на договора 
 
• Злоупотреба с едностранна промяна на условията 

https://www.deco.proteste.pt/casa-energia/tarifarios-tv-net-
telefone/noticias/operadoras-podem-ter-ganho-50-milhoes-de-euros-com-subida-ilegal-
de-preco  

• Активиране на непоискани услуги 
Абонаменти, генерирани от кратки съобщения за различни нежелани услуги, 
обещани като „безплатни“. 

 
11 Връзките, представени в този раздел в теоретичните основни документи, са селекция от статии от 
европейски потребителски организации, следователно на националния език. Моля, използвайте 
инструмент за превод, ако искате да научите повече информация.  

https://www.consumentenbond.nl/alles-in-1
https://www.consumentenbond.nl/mobiel-abonnement
https://www.consumentenbond.nl/alles-in-1/prijsverhoging-bij-de-provider
https://www.consumentenbond.nl/alles-in-1/content-strijd
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2018/openstellen-netwerk-vodafoneziggo-goed-nieuws-voor-consumenten
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2018/openstellen-netwerk-vodafoneziggo-goed-nieuws-voor-consumenten
https://www.euroconsumatori.eu/articolo/1246-iliad-predispone-modifiche-richieste
https://www.euroconsumatori.eu/articolo/1224-iliad-aeci-invia-esposti-antitrust-agcom-privacy
https://www.euroconsumatori.eu/articolo/1224-iliad-aeci-invia-esposti-antitrust-agcom-privacy
https://www.euroconsumatori.eu/assets/admin/docs/6TRYvqSHAe-ILIAD%20-%20ESPOSTO.pdf
https://www.euroconsumatori.eu/assets/admin/docs/6TRYvqSHAe-ILIAD%20-%20ESPOSTO.pdf
https://www.euroconsumatori.eu/articolo/1246-iliad-predispone-modifiche-richieste
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2019/telecomaanbieders-schikken-in-zaak-over-gratis-mobieltjes
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2019/telecomaanbieders-schikken-in-zaak-over-gratis-mobieltjes
https://www.deco.proteste.pt/casa-energia/tarifarios-tv-net-telefone/noticias/operadoras-podem-ter-ganho-50-milhoes-de-euros-com-subida-ilegal-de-preco
https://www.deco.proteste.pt/casa-energia/tarifarios-tv-net-telefone/noticias/operadoras-podem-ter-ganho-50-milhoes-de-euros-com-subida-ilegal-de-preco
https://www.deco.proteste.pt/casa-energia/tarifarios-tv-net-telefone/noticias/operadoras-podem-ter-ganho-50-milhoes-de-euros-com-subida-ilegal-de-preco
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• Неправилна продажба на договори на уязвими потребители (напр. на възрастни 

хора) 
 

• Смяна на доставчици.  
Както подчертава  VZBV подчертава, “в 2015, отговорната германска 
регулаторна агенция, Федералната мрежова агенция (Bundesnetzagentur), 
регистрира около 178 000 потребителски запитвания и жалби по 
телекомуникационни въпроси. Около половината от тях са свързани с смяната 
на доставчици.”  

https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/04/25/17-03-
28_vzbv_short_position_paper_eecc_en_final.pdf, Годишен доклад 2015, 2016  

• Прекъсвания на услугата 
 
• Качество на услугата. 

https://www.quechoisir.org/dossier-qualite-du-reseau-t499/  

 
• Дигитално разделение, особено между селските и градските райони. Някои 

домакинства изобщо нямат интернет връзка.  
https://www.clubic.com/connexion-internet/actualite-852316-fracture-numerique-
qualite-connexions-ufc-choisir-etat-lieux-internet-fixe-france.html  
 
• Нарушения на мрежовата неутралност:   
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-
075_berecs_public_consultation_on_its_draft_updated_net_neutrality_guidelines.pdf  
 
• Непоискани търговски съобщения.  
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-
059_proposal_for_a_regulation_on_privacy_and_electronic_communications_e-
privacy.pdf (стр. 12-13) 
 
• Липса на познания на потребителските права (напр. https://www.econsumer.eu/) 

или желание да се оплачат в случай на проблем. https://www.ocu.org/consumo-
familia/derechos-consumidor/noticias/reclamaciones-consumo  

 
• Прилагане, напр. срещу офертите с нулев рейтинг 

https://epicenter.works/document/1522  
 
 

https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/04/25/17-03-28_vzbv_short_position_paper_eecc_en_final.pdf
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/04/25/17-03-28_vzbv_short_position_paper_eecc_en_final.pdf
https://www.quechoisir.org/dossier-qualite-du-reseau-t499/
https://www.clubic.com/connexion-internet/actualite-852316-fracture-numerique-qualite-connexions-ufc-choisir-etat-lieux-internet-fixe-france.html
https://www.clubic.com/connexion-internet/actualite-852316-fracture-numerique-qualite-connexions-ufc-choisir-etat-lieux-internet-fixe-france.html
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-075_berecs_public_consultation_on_its_draft_updated_net_neutrality_guidelines.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-075_berecs_public_consultation_on_its_draft_updated_net_neutrality_guidelines.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-059_proposal_for_a_regulation_on_privacy_and_electronic_communications_e-privacy.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-059_proposal_for_a_regulation_on_privacy_and_electronic_communications_e-privacy.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-059_proposal_for_a_regulation_on_privacy_and_electronic_communications_e-privacy.pdf
https://www.econsumer.eu/
https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/noticias/reclamaciones-consumo
https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/noticias/reclamaciones-consumo
https://epicenter.works/document/1522


 

         20 

 

  Основни права и задължения на потребителите накратко  

1. EECC: надграждане на правата на потребителите в ЕС и задълженията на 
доставчиците на електронна комуникация (включително доставчици с най-
висок клас) 
• Обобщен списък на най-важните нови предимства за потребителите: 

o Вътрешно-европейски разговори и SMS: от 15 май 2019 г. вътрешно-
европейските обаждания ще бъдат ограничени до 19 цента / минута и 
SMS до 6 цента / SMS. 
o Задължението за универсална услуга сега е съсредоточено върху 
широколентовия достъп до интернет, което трябва да означава, че 
всички потребители, включително тези в икономически уязвима 
ситуация, ще имат достъп до интернет на достъпни цени с прилично 
качество. 
o Изискванията за информация и прозрачност бяха актуализирани и сега 
включват някои от нашите допълнения, включително за данни като 
контра-изпълнение. 
o Потребителите вече ще имат по-силни права при прекратяване на 
договор. 
o Потребителите също ще бъдат защитени, когато купуват пакетни 
договори. 
o Телекомуникационните оператори ще трябва да компенсират 
потребителите за неправомерно забавяне на прехвърлянето. 
o Всички цифрови комуникационни услуги (включително онлайн 
приложения) трябва да отговарят на принципа за сигурност на 
комуникациите. 

Предотвратени са най-лошите сценарии за дерегулация в регулаторния 
режим на пазара. НРО ще продължат да имат достатъчно правомощия да 
налагат конкуренцията на пазара, включително сега и в ситуации на 
олигополи. 

• Основни членове за защита на потребителите: членове 99-116 от ЕИОК 

o Пример: електронно обобщение на договора: Европейската комисия 
прие свой регламент за прилагане, създаващ образец на обобщение на 
договора за електронни съобщителни услуги, който има следните 
предимства за потребителите: 

o Добавени са още спецификации за пакети и установен ред на 
представяне (в раздела Услуги и терминално оборудване). 

o Включени са всички съответни скорости на достъп до интернет. Резюме 
на наличните национални средства за защита също трябва да бъде 
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предоставено не само за намаляване на скоростта, но и за откази на 
други параметри на качеството на услугата. 

o Повече разяснения относно продължителността и раздела за 
прекратяване. 

o "Изискваната информация трябва да се предоставя директно в 
резюмето, а не чрез препратка към други източници на информация". 

Пояснения, които държавите-членки могат да запазят или да въведат в 
националното си законодателство разпоредби, свързани с аспекти, които не са 
обхванати от член 102 от Европейския кодекс за електронни съобщения (напр. 
Език, как трябва да се предостави образецът, повишаване, строг надзор и 
прилагане и т.н.). 

 

2. Неутралност на мрежата: От май 2016 г. законодателството на ЕС предвижда, че 
целият интернет трафик трябва да се третира еднакво. 

Принципът на „неутралност на мрежата“ означава, че доставчиците на достъп до 
интернет вече не могат да забавят, блокират достъпа или да дискриминират по друг 
начин определени приложения или услуги. 

Чл. 3.3 от Регламент 2015/2020 гарантира неутралността на мрежата: 

„Доставчиците на услуги за достъп до интернет трябва да третират целия 
трафик еднакво, когато предоставят услуги за достъп до интернет, без 
дискриминация, ограничение или смущения, и независимо от подателя и 
получателя, достъпното или разпространено съдържание, приложенията или 
услугите, използвани или предоставени, или терминала използвано оборудване. " 

3. Роуминг: намаляване на таксите за роуминг от 2017 г. с някои резерви. 

• Правилото по подразбиране е, че потребителите трябва да могат да използват 
своите вътрешни мобилни планове, докато пътуват в рамките на ЕС, без 
допълнително заплащане. Това означава, че по принцип потребителите могат 
да използват същия брой минути, SMS и гигабайта данни, докато са в друга 
държава от ЕС. В някои случаи се прилагат изключения. Мобилните доставчици 
имат възможността (но не и задължението) да прикачат така наречените 
политики за честно използване към своите договори. Целта е тези политики за 
честна употреба да определят начина, по който техните клиенти могат да 
използват своите вътрешни мобилни планове, докато пътуват с режима RLAH. 

• В доклада си за преглед през ноември 2019 г. Европейската комисия потвърди, 
че правилата за роуминг са история за успех както за търговията на дребно, така 
и на едро. Комисията установи, че „в сравнение с годината преди премахването 
на роуминга“ имаме 
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o 10 пъти повече използване на мобилни данни по време на пътуване в 
ЕС 
o 12 пъти по време на празничния период 
o 3 пъти по-голям обем телефонни разговори. 

• "Докладът заключава, че динамиката на конкуренцията на роуминг пазара 
няма вероятност да се промени в близко бъдеще, което означава, че 
настоящата уредба на търговия на дребно и на едро все още е необходима. 
Настоящите правила за роуминг трябва да продължат да се прилагат през 
следващите години, за да гарантира, че гражданите могат да се възползват 
от роуминг без допълнителни разходи в рамките на ЕС. Понастоящем 
регламентът за роуминга е в сила до юни 2022 г. ", добави Комисията. 

4. Комуникации в рамките на ЕС: ЕС ограничи цената за разговори до друга 
държава от ЕС на 19 цента и на 6 цента за SMS от 15 май 2019 г.: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-calls-within-eu  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-calls-within-eu
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  Закони и регламенти на ниво ЕС 

РЕГЛАМЕНТ / 
ДИРЕКТИВА 

ДАТА НА 
ПРИЛАГАНЕ 

ПРЕГЛЕД / ОЦЕНКА:  
ВИД МЯРТА ДАТА КОМЕНТАР 

TELECOMMUNICATIONS 

BEREC Регламент 20/12/2018 

Ограничения за комуникации в рамките 
на ЕС 

(Чл. 50 = Чл. 5a, 

Регламент 2015/2120; 

 Съображения 42-52) 

Европейската 
централна банка 
да преразгледа 
лимитите във 

валути, различни 
от еврото  

15 май 2020 
(и всяка 
година) 

15/05/2019 
прилагане 

и  
14/05/2024 

изтичане 

ЕЦБ ще използва референтните 
обменни курсове, публикувани на 15 
януари, 15 февруари и 15 март 
същата година. Обновяване 

6/03/2019 BEREC 
Ръководство за 
вътрешни за ЕС 
комуникации 

Пленарно 3 
2020 

(30/09/2020 
-2/10-2020)  

1st BEREC’s Intra-
EU communications 
benchmark report 

Пленарно 3 
2020 

(30/09/2020 
-2/10-2020) 

Предмет на публична консултация. 

BEREC да създаде информационна и комуникационна система 
(Чл. 41) 21/06/2020  

Доклад за оценка от ЕК (Чл. 48) – предложение за промени 
или възможна отмяна. 

21/12/2023   
(на всеки 5 год.) 

Трябва да продължите да настоявате 
за национални цени = вътре в ЕС. 
Осигурете поне непрекъснатост на 
мярката. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0001.01.ENG
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/8448-berec-guidelines-on-intra-eu-communications
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/8448-berec-guidelines-on-intra-eu-communications
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/8448-berec-guidelines-on-intra-eu-communications
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/8448-berec-guidelines-on-intra-eu-communications
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Европейски кодекс 
за електронни 

съобщения (EECC)12 
21/12/2020 

(транспониране) 

Държавите-членки да уведомяват Комисията за мерки с по-
строго / по-ниско ниво на защита на крайните потребители 
(Чл. 101) 

21/12/2019 
Има изключения Чл. 101 
(максимална хармонизация). 

Краен срок за прилагане на различните мерки за защита (Чл. 
101) 21/12/2021 

Закон за изпълнение на ЕК относно образец на обобщение на 
договора (Чл. 102) 21/12/2019 Приет 

Насоки на BEREC относно точката за край на мрежата (Чл. 61) 21/06/2020 Консултации 21/11/2019. 

Насоки на BEREC относно индикаторите за качество на 
услугата (Чл. 104) 21/06/2020  

Доклад на BEREC относно универсалната услуга - най-добрите 
практики на държавите-членки за адекватен широколентов 
достъп (Чл. 84) 

21/06/2020 

Докладът трябва да се актуализира 
редовно „, за да отразява 
технологичния напредък и 
промените в моделите на 
потребителска употреба“. 

Насоки на BEREC за мрежи с много голям капацитет (Чл. 76, 
82, 61(3) и чл. 80) 

    21/12/2020; 
актуализация 31/12/2025  

НРО да уведомят ЕК за предприятията със задължения за 
универсална услуга (чл. 121) 21/12/2020 Всички промени трябва да бъдат 

съобщаване незабавно. 

Делегирани 
актове (Чл. 117) 

Доклад на ЕК за делегиране на 
правомощия 

9 месеца преди 
19/12/2023 

Правомощията за делегиране могат 
да бъдат отнети по всяко време от ЕП 
или от Съвета. 

Краен срок за делегиране 19/12/2023 

Тарифи за прекратяване (Чл. 75) 31/12/2020 
Излиза консултация с ЕК; Доклад за 
сравнителен анализ на BEREC до 
пленарна сесия 2 (10-12 юни 2020 г.); 
Принос на BEREC от пленарно 

 
12 Отбележете, че EECC заменя 4 директиви (за Рамкова директива, Достъп, Авторизация и Универсалната услуга).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.321.01.0036.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.321.01.0036.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.321.01.0036.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/PIN/?uri=PI_COM:Ares%282019%295201380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/PIN/?uri=PI_COM:Ares%282019%295201380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02002L0021-20091219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1478795000989&uri=CELEX:02002L0019-20091219
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1478851423919&uri=CELEX:02002L0020-20091219
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1478852144805&uri=CELEX:02002L0022-20160430
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заседание 3 (30 / 09-2 / 10/2020) 

 19/12/2023  

ЕК може да приеме актове за изпълнение със становище на 
ENISA относно мерките за сигурност, които трябва да бъдат 
приети от доставчиците. Те „се основават на европейски и 
международни стандарти във възможно най-голяма степен и 
не възпрепятстват държавите-членки да приемат 
допълнителни изисквания“. (Член 40, съображение 316) 

Няма дата  

Становище на ОЕРЕС относно конкретен преглед на правата 
на крайните потребители (Чл. 123) 21/12/2021 и всеки 3 г. 

Важно. След становището на ОЕРЕС, 
ЕК може да представи 
законодателно предложение (член 
123, параграф 2, без дата). 

Процедури за 
преглед 

(Чл. 122) 

Доклад на ЕК относно функционирането на 
директивата 21/12/2025 и на всеки 5 г. 

Възможно законодателно 
предложение. ЕК да вземе предвид 
становището на BEREC. 

Доклад на ЕК относно обхвата на 
универсалната услуга 21/12/2025 & every 5 years 

BEREC Opinion on national implementation, 
functioning of general authorisation & impact 
on the internal market. 

21/12/2021 и на всеки 5 г. 

Регламент (ЕС) 
531/2012 

(Регламент за 
роуминга, 

преработен) 

 

    1/07/2012 (вл. в 
сила) 

- 

30/06/2022 

(изтичане) 

Регламент 2015/2120 (RLAH) 

Ръководство на 
BEREC за на едро и 
на дребно 

 

27/03/2017 

 

- ЕК междине доклад (12/12/2018) 

- BEREC становище за 
функционирането на правилата за 
роуминг (13/06/2019) 

- Доклад на ЕК за преглед за 
политиката за справедливо ползване 
и дерогацията за устойчивост 
(26/06/2019) 

- Първи пълен преглед на ЕК на едро 
и дребно ниво (29/11/2019) 

Текст за преглед  

(Чл. 9) 
30/04/2019 и на всеки 4 г. 

Регламент 2017/920 (Роуминг на едро) Доклад на ЕК за 
таваните на едро 15/12/2019 и на всеки 2 г. 

Регламент за прилагане на ЕК 2016/2286 (дерогации, 6/2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1501588145315&uri=CELEX:02012R0531-20170615
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1501588145315&uri=CELEX:02012R0531-20170615
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/7116-berec-guidelines-on-regulation-eu-no-5312012-as-amended-by-regulation-eu-20152120-and-by-regulation-eu-2017920-wholesale-roaming-guidelines
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/7005-berec-guidelines-on-regulation-eu-no-5312012-as-amended-by-regulation-eu-20152120-and-commission-implementing-regulation-eu-20162286-retail-roaming-guidelines
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=56174
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/8595-berec-opinion-on-the-functioning-of-the-_0.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roaming-review-fair-use-policy-and-sustainability-derogation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-report-review-roaming-market
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32017R0920
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016R2286-20190313
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справедлива политика) 

Годишен доклад на ЕК за прилагането на Регламента 
определяне на претеглената средна стойност на 
максималните тарифи за мобилни терминиране за получени 
повиквания 

 

2/1/2019 

(влизане в сила) 

Преглед  

(Чл. 19) 

Междинен доклад 
до 15/12/2018  

 

Пълен доклад (на едро и дребно) - BEREC да 
бъде консултиран от ЕК и BEREC да докладва 
редовно 

 

до 15/12/2019 и на всеки 2 
години 

 

Регламент 2015/2120  

(мрежова 
неутралност) 

30/04/2016 Насоките за мрежова неутралност на BEREC, които ще бъдат 
актуализирани през 2020 г. 

Пленарна 2 (10-
12/06/2020)  BEUC отговор на консултациите 2019. 

5G Препоръка 26/03/2019 

Доклад на държавите-членки за координираната оценка на 
риска на ЕК от 5G мрежовата сигурност 9/10/2019  

Изводи на Съвета за 5G 3/12/2019  

NIS Координационна група - Средства за смекчаване на мерки 
за справяне с идентифицираните рискове от киберсигурност 
на национално ниво и на равнище ЕС. 

31/12/2019  

Оценката на държавите-членки - в сътрудничество с ЕК - 
относно въздействието на препоръката, за да се определи 
дали са необходими допълнителни действия. 

1/10/2020 

Тази оценка следва да вземе 
предвид резултата от 
координираната европейска оценка 
на риска и ефективността на 
мерките. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.317.01.0010.01.ENG
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=56174
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-report-review-roaming-market
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-075_berecs_public_consultation_on_its_draft_updated_net_neutrality_guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6049_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/03/significance-and-security-risks-of-5g-technology-council-adopts-conclusions/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/nis-cooperation-group
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures
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  Съдебна практика 

• EECC: все още няма съдебна практика. Крайният срок за транспониране е на 
21 декември 2020 г. Може да искате да проверите решенията на 
националните съдилища и съдебната практика, свързани с предишните 
директиви. 

 
• BEREC Регламент: Telefonica и Deutsche Telecom предявени искове T-161/19 

и T-162/19 с искане за отмяна на чл. 50 от Регламента за • BEREC (т.е. 
заличаването на вътрешните граници за комуникация в ЕС). Общият съд не 
приема делата поради липса на процесуална легитимация. 

Вижте определенията на Общия съд (подлежат на обжалване): 
a. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222645&

pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3195961  
b. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222642&

pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3196047  
 

• Неутралност на мрежата:  
Две висящи дела в Съда на ЕС (C-807/18 и C-39/19) търсейки изясняване 
на това как Регламентът за отворения интернет се прилага за нулев 
рейтинг. 

 
• Правила за роуминг: вижте например 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62008CJ0058&lang1=en&type=TXT&ancre=  
https://en.wikipedia.org/wiki/R_(Vodafone_Ltd)_v_Secretary_of_State_for_Business,_E
nterprise_and_Regulatory_Reform  
 

  Какво могат да направят потребителите, ако имат проблем13?  

• Да се обърнат директно към доставчика. Go back to the provider directly. В 
договора и обобщението на договора трябва да бъде определена точка за 
контакт (член 102 от ЕИОК). 

• Потребителските организации могат да бъдат посредник между потребителя и 
доставчика. Това е доста полезно, ако трябва да навигирате в сложна система,  
както в Испрания: http://noclamesreclama.org/seccion/telecomunicaciones/como-
reclamar  

• • Извънсъдебно уреждане на спорове (член 25 от ЕИОК): държавите-членки са 
задължени да определят компетентен орган, НРО или независим орган, 
отговорен за АРС по Раздела за правата на крайните потребители на ЕИОК. 
Проверете Закона за далекосъобщенията на държавите-членки / Закона за 
транспониране на EECC.  

 
13 Механизмите за подаване на жалби варират в различните държави. Някои потребителски 
организации дори са част от орган за АРС (напр. в Хърватия и Дания). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572444330954&uri=CELEX:62019TN0162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.172.01.0038.01.ENG&toc=OJ:C:2019:172:TOC
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222645&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3195961
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222645&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3195961
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222642&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3196047
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222642&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3196047
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213041&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15244207
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213055&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15252619
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62008CJ0058&lang1=en&type=TXT&ancre=
https://en.wikipedia.org/wiki/R_(Vodafone_Ltd)_v_Secretary_of_State_for_Business,_Enterprise_and_Regulatory_Reform
https://en.wikipedia.org/wiki/R_(Vodafone_Ltd)_v_Secretary_of_State_for_Business,_Enterprise_and_Regulatory_Reform
http://noclamesreclama.org/seccion/telecomunicaciones/como-reclamar
http://noclamesreclama.org/seccion/telecomunicaciones/como-reclamar
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Виж също 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=EN  

 Допълнителни ресурси – бюлетини, публикации, връзки  

• Материали на BEUC: https://www.beuc.eu/digital-rights/telecoms-single-market  
• Документите на BEREC съдържат полезни данни и насоки за тълкуване и 

спомагат за осигуряване на последователно прилагане и прилагане на 
законодателството: 
https://berec.europa.eu/eng/document_register/welcome/ 

• За роуминга: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/end-roaming-
charges-how-europeans-have-been-using-mobile-communications-while-travelling  

• Относно вътрешно-европейските комуникационни ограничения: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/intra-eu-communications  
https://www.youtube.com/watch?v=WCSkZNZ6Q9E&feature=youtu.be  

• За неутралност на мрежата: https://www.youtube.com/watch?v=UVWCaS3B9L4 
(Рекламата на Burger King, за да обясни неутралността на мрежата с whoppers) 
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-
075_berecs_public_consultation_on_its_draft_updated_net_neutrality_guidelines.p
df   

• Проверете секциите за телекомите на нашите членове. Напр. инструмент за 
сравняване на оферти:  
https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/calculadora/ahorrador-
telefonico/?landingpage  
  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=EN
https://www.beuc.eu/digital-rights/telecoms-single-market
https://berec.europa.eu/eng/document_register/welcome/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/end-roaming-charges-how-europeans-have-been-using-mobile-communications-while-travelling
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/end-roaming-charges-how-europeans-have-been-using-mobile-communications-while-travelling
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/intra-eu-communications
https://www.youtube.com/watch?v=WCSkZNZ6Q9E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UVWCaS3B9L4
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-075_berecs_public_consultation_on_its_draft_updated_net_neutrality_guidelines.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-075_berecs_public_consultation_on_its_draft_updated_net_neutrality_guidelines.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-075_berecs_public_consultation_on_its_draft_updated_net_neutrality_guidelines.pdf
https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/calculadora/ahorrador-telefonico/?landingpage
https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/calculadora/ahorrador-telefonico/?landingpage
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ – СПИСЪК СЪС СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА СЪДА НА 
ЕС ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

От раздел 2.6 Платформи – съдебна практика, която е в списък от ЕС: 

o Тълкувано от 62006CA0275  
o Тълкувано от 62006CJ0275  
o Чл. 5.1 PT C) Тълкувано 62007CA0298  
o A05P1LC Тълкувано от 62007CJ0298  
o Тълкувано от 62007CO0557  
o Чл. 14 Тълкувано от 62008CA0236  
o A14 Тълкувано от 62008CJ0236  
o Чл. 14 тълкуване искано от 

62008CN0236  
o Чл. 14 тълкуване искано от 

62008CN0237  
o Чл. 14 тълкуване искано от 

62008CN0238  
o Тълкувано от 62009CA0108  
o Тълкувано от 62009CJ0108  
o A14P1 Тълкувано от  62009CJ0324  
o A14P1LB Тълкувано от 62009CJ0324  
o A03 Тълкувано от 62009CJ0509  
o A03P4 Тълкувано от 62009CJ0509  
o тълкуване искано от 62009CN0108  
o чл. 12 тълкуване искано от 

62009CN0323  
o чл. 12.1 тълкуване искано от 

62009CN0323  
o чл. 13 тълкуване искано от 

62009CN0323  
o чл. 13.1 тълкуване искано от 

62009CN0323  
o чл. 14 тълкуване искано от 

62009CN0323  
o чл. 14.1 тълкуване искано от 

62009CN0323  
o чл. 14.1 тълкуване искано от 

62009CN0324  
o чл. 3.1 тълкуване искано от 

62009CN0509  
o Тълкувано от 62010CJ0070  
o A03P1 Тълкувано от 62010CJ0292  
o A03P2 Тълкувано от 62010CJ0292  
o Тълкувано от 62010CJ0360  
o Тълкуване искано от 62010CN0070  

o тълкуване искано от 62010CN0360  
o A02LA Тълкувано от 62013CJ0291  
o A12 Тълкувано от 62013CJ0291  
o A13 Тълкувано от 62013CJ0291  
o A14 Тълкувано от 62013CJ0291  
o Чл. 02 тълкуване искано от 

62013CN0291  
o Чл. 12 тълкуване искано от 

62013CN0291  
o Чл. 13 тълкуване искано от 

62013CN0291  
o член 14 тълкуване искано от 

62013CN0291  
o A02LA Тълкувано от 62014CJ0484  
o A02LB Тълкувано от 62014CJ0484  
o A12P1 Тълкувано от 62014CJ0484  
o A12P3 Тълкувано от 62014CJ0484  
o A14P1LB Тълкувано от 62014CJ0484  
o Чл. 12 1 тълкуване искано от 

62014CN0484  
o Чл. 2 B тълкуване искано от 

62014CN0484  
o Тълкувано от 62015CJ0339  
o Тълкувано от 62015CJ0434  
o Преюдициално запитване от 

62015CN0339  
o Чл. 2 буква (a) Преюдициално 

запитване от 62015CN0339  
o Преюдициално запитване от 

62015CN0434  
o Чл. 3 алинея 2 Преюдициално 

запитване от 62015CN0434  
o Чл. 3 ал. 4 Преюдициално запитване 

от 62015CN0434  
o Преюдициално запитване от 

62016CN0265  
o Чл. 12 Преюдициално запитване от 

62017CN0521  
o Чл. 13 Преюдициално запитване от 

62017CN0521  
o Чл. 14 Преюдициално запитване от 

62017CN0521  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62006CA0275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62006CJ0275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62007CA0298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62007CJ0298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62007CO0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62008CA0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62008CJ0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62008CN0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62008CN0237
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62008CN0238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CA0108
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CJ0108
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CJ0324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CJ0324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CJ0509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CJ0509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CN0108
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CN0323
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CN0323
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CN0323
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CN0323
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CN0323
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CN0323
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CN0324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62009CN0509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62010CJ0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62010CJ0292
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62010CJ0292
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62010CJ0360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62010CN0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62010CN0360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62013CJ0291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62013CJ0291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62013CJ0291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62013CJ0291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62013CN0291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62013CN0291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62013CN0291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62013CN0291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62014CJ0484
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62014CJ0484
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62014CJ0484
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62014CJ0484
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62014CJ0484
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62014CN0484
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62014CN0484
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62015CJ0339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62015CJ0434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62015CN0339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62015CN0339
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62015CN0434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62015CN0434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62015CN0434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62016CN0265
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62017CN0521
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62017CN0521
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62017CN0521
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o A15P1 Тълкувано от 62018CJ0018  
o A02LA Тълкувано от 62018CJ0390  
o A03P4LB Тълкувано от 62018CJ0390  
o Чл. 14 ал. 1 буква (a) Преюдициално 

запитване от 62018CN0018  
o Чл. 15 ал. 1 Преюдициално запитване 

от 62018CN0018  
o Чл. 8 Преюдициално запитване от 

62018CN0296  
o Чл. 3 Преюдициално запитване от 

62018CN0390  
o Преюдициално запитване от 

62018CN0512  
o Чл. 3 Преюдициално запитване от 

62018CN0649  
o Чл. 14 ал. 1 Преюдициално запитване 

от 62018CN0682  
o Чл. 14 ал. 1 Преюдициално запитване 

от 62018CN0683  
o A08 тълкувано от 62018CO0296  
o Преюдициално запитване от 

62019CN0062  
o Чл. 2 буква (a) Преюдициално 

запитване от 62019CN0062  
o Чл. 3 ал. 2 Преюдициално запитване 

от 62019CN0062  
o Чл. 3 ал. 4 Преюдициално запитване 

от 62019CN0062  
o Чл. 4 Преюдициално запитване от 

62019CN0062  
o Чл. 14 ал. 1 Преюдициално запитване 

от 62019CN0442  
o Чл. 14 ал. 3 Преюдициално запитване 

от 62019CN0442  
o Чл. 15 ал. 1 Преюдициално запитване 

от 62019CN0442  
o Чл. 13 ал. 2 Преюдициално запитване 

от 62019CN0500  
o Чл. 14 ал. 3 Преюдициално запитване 

от 62019CN0500  
o Чл. 12 Преюдициално запитване от 

62019CN0500  
o Чл. 12 ал. 3 Преюдициално запитване 

от 62019CN0500  
o Чл. 13 Преюдициално запитване от 

62019CN0500  

o Чл. 14 Преюдициално запитване от 
62019CN0500  

o Чл. 14 ал. 1 Преюдициално запитване 
от 62019CN0500  

o Преюдициално запитване от 
62019CN0723  

КРАЙ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62018CJ0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62018CJ0390
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62018CJ0390
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62018CN0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62018CN0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62018CN0296
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62018CN0390
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62018CN0512
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62018CN0649
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62018CN0682
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62018CN0683
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62018CO0296
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0500
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0500
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0500
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0500
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0500
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0500
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0500
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:62019CN0723
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