
ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ 
ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС 
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

 

 

 



ЗЕДЕП 

 

Обхват на ЗЕДЕП 

 

 Три групи отношения: 

 

       - свързани с Електронния документ 

 

       - свързани с Електронния подпис 

 

       - свързани с Удостоверителните услуги 

 

 

 



ЗЕДЕП 
 

Приложимост на ЗЕДЕП 

 
 В областта на задълженията и договорите 

 

       - не поражда задължения за гражданскоправните субекти за 
ползване на електронен документ и електронен подпис 

 

 Административни отношения 

 Съдебна система 

 Други 
    

 



ЗЕДЕП 

Словесно изявление 

 
 Изявление - резултат от човешка воля и съзнание. 

 

 Словесно – изразено с думи на естествен език.  

 

 



ЗЕДЕП 

Електронно изявление 

 

 Електронното изявление е словесно изявление, 

представено в цифрова форма, чрез общоприет 

стандарт за преобразуване, разчитане и визуално 

представяне на информацията. 

 

 Електронното изявление може да съдържа и 

несловесна информация. 

 



ЗЕДЕП 

Електронно изявление 

 
 Визуално – HTML, HTTP, Match HTML-HTTP 

 

 



ЗЕДЕП 

Електронно изявление 

 

 Възможност за преобразуване  

 Словесно изявление 

 Форма за обективиране – електронна  

 Общоприет стандарт за цифрова форма 

 Начин на преобразуване – възможност за възприемане 

 Възможност за преобразуване 

 Несловесна информация – възможно съдържание 

 

 

 

 

 



ЗЕДЕП 

 

 Електронен документ 

 

   - ел. документ НЯМА оригинал и преписи 

   - ел. документ – запис - възпроизвежда се неограничен бр.пъти 

   - ел. документ Е писмен документ 

   - ел. документ е документ дори и БЕЗ да е подписан 

 

 Стандартен документ – оригинал и преписи 

 



ЗЕДЕП 

Автор. Титуляр 
 
 Титуляр може да бъде: 
     - физическо или юридическо лице 
 
 Автор може да бъде: 
     - само физическо лице 
 
   
 Адресат: 
      Получава е-изявления: 
    - по силата на закона 
    - по собствена воля  

 



ЗЕДЕП 

Посредник 

 

 Автор – Посредник – Адресат 

 

    - Посредник при електронното изявление е лице, което по 

възлагане от титуляра, автора или адресата изпраща, 

получава, записва или съхранява електронно изявление или 

извършва други услуги, свързани с него. 



ЗЕДЕП 

Изпращане. Получаване. Узнаване. 
 

 Изпращане  

       - с постъпване на е-изявлението в информационната среда /ИС/, която не е 
под контрола на автора 

 

 Получаване 

         ако не е договорено друго: 

 

          - с постъпване в ИС посочена от адресата; 

          - ако адресатът не е посочил ИС – в неговата; 

          - ако няма – с изтеглянето му от ИС, където е получено. 

 

          ако е уговорено – с потвърждаване на получаването 

 

 Узнаване 

 Място на изпращане и получаване 

 



ЗЕДЕП 

 

Асиметрична криптография. Квалифициран Е-подпис  

/КЕП/. 

 

Механизъм на КЕП 

- двойка асиметрични ключове – публичен и частен 

  

-   Оригинално съобщение – подписване /частен ключ/ - 
подписано съобщение – изпращане – проверка 
/публичен ключ/ - проверено съобщение 



ЗЕДЕП 

Доставчици на удостоверителни услуги 

 

 Само проверка с публичния ключ е недостатъчно. 

 Липсва връзка между публичния ключ и автора. 

 

 

    Връзката между публичния ключ и неговия автор се 
прави чрез специално удостоверение, издадено от 

ДОСТАВЧИК НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ 



ЗЕДЕП 

 
Удостоверение за КЕП 
 
 удостоверява принадлежност на публичния ключ 
 представлява официален е–документ 
 публично достъпен 
 Формален - съдържа реквизити 
 подписан 
 има срок на валидност 
 технически стандарт 

 
 
 

 
 



ЗЕТ 
 
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 
 
Закон за електронната търговия 
 
 Е-търговия НЕ е друг вид търговия.  

 
 Електронната търговия е предоставянето на УСЛУГИ 

на информационното общество. 
 



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

 

 Електронната търговия е предоставянето на УСЛУГИ 
на информационното общество: 

 

     - от разстояние  

     - чрез електронни средства 

     - след изрично изявление от страна на получателя на    

       услугата 

     - платени или безплатни 

     - търсене на информация и предоставяне на достъп до 
нея 



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

 

 Електронната търговия е предоставянето на УСЛУГИ 
на информационното общество и НЕ включва: 

 

     - хазартни игри;  

     - нотариална дейност; 

     - установяването и събирането на публични вземания; 

     - защита на личните данни; 

     - други 



 
 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

 

     Свобода при предоставянето на услуги на 

информационното общество от физически и 
юридически лица.  

      

Изключения: Услуги, които изискват специална  

регулация, подлежат на разрешителен режим и 
сарегламентирани в специални закони 



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 
Доставчикът на услуги на информационното общество е 
длъжен да предоставя безпрепятстван, пряк и постоянен  
достъп до: 
 
 името или наименованието си; 

 постоянния си адрес или седалището и адреса си на 
управление; 

 данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на 
електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна 
връзка с него 

 данни за вписване в търговския или друг публичен регистър 

 … 

 



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

 Комисията за защита на потребителите /КЗП/ осъществява 
цялостен контрол за спазването на ЗЕТ.  

 

 При непредоставяне на информация: 

 

      - за ФЛ, доставчик на услуги, глоба в размер на 200 до 1000 
лв., ако деянието не съставлява престъпление. 

 

      - за ЮЛ – и ЕТ, доставчик на услуги глоба в размер на 500 до 
2500 лв.  



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 
Доставчикът на услуги НЕ Е длъжен да извършва  

наблюдение на информацията, която съхранява,  

пренася или прави достъпна при предоставяне на  

услуги на информационното общество,нито да търси  

факти и обстоятелства, указващи извършването на  

неправомерна дейност.  



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 
ИЗКЛЮЧЕНИЯ: 
 
 доставчикът е узнал или е бил уведомен за противоправния 

характер на информацията или е бил уведомен от 
компетентен държавен орган за противоправния характер на 
дейността на получателя 

 са му били известни фактите и обстоятелствата, които 
правят дейността или информацията противоправна 

 ползвателя е свързано с доставчика лице 

 изменя информацията 

 избира получателя 

 



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

COOKIES 
 
Доставчикът на услуги на информационното общество може да  
съхранява информация или получава достъп до информация,  
съхранена на крайното устройство на получателя на услугата  
(coockie) ако: 
 
 информира потребителя за целите на съхраняване и обработката 

на информацията, преди достъп до нея 

 

 предвиди възможност за отказ от съхраняване и достъп, с 
изключение на задължителното за предоставяне на услугата 

 
  

        



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

ТЪГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ 

 

Търговски съобщения по смисъла на ЗЕТ са  

рекламни или други съобщения, представляващи  

пряко или косвено стоките, услугите или репутацията  

на лицето.  

 

Търговските съобщения са в основата на търговията  

изобщо. Те НЕ са забранени. 



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ 

 

НЕ са търговски съобщения:  

 

 Домейн 

 Адрес на ел. поща 

 Връзки към сайт 

 Съобщения за стоките, услугите или репутацията на лицето, 
информацията за които е събрана по независим начин, без 
това да е заплатено.  

 



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

 

НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ 

 
 Юридически лица – забранено е изпращането на е-мейл 

адресите вписани в специален регистър /КЗП/.  

 

 Заявката за вписване в регистъра се прави от  

заинтересованото ЮЛ. При спор служи за определяне на 

доказателствената тежест. 

 

 



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

 
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 

 

ДОГОВОР 

 

 Договорът е съглашение между две или повече лица, за да 
се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между 
тях; 

 Договорът се смята за сключен в момента, в който 
приемането достигне до предложителя; 

 Електронното изявление е получено с постъпването му в 
посочената от адресата информационна система; 

 



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

 

 

ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
 Договор при ОУ – приема се само в писмена форма 

 

 Писмената форма се счита за спазена, ако е съставен 
електронен документ 

 

 Има доставчик на услугата и ползвател 



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ 
 

Доставчикът на услуги предварително информира получателя на  

услугата по ясен разбираем и недвусмислен начин относно: 

 

 Техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно 
значение 

 

 Дали договорът ще бъде съхраняван от доставчика на услугата и 
какъв е начинът за достъп до него 

 

 Техническите средства за установяване и поправяне на грешки при 
въвеждането на информация, преди да бъде направено 
изявлението за сключване на договора 

 

 Езиците, на които договорът може да бъде сключен 
 



ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

 

 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


