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КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НИ?



01
Регистрации и органи

Изисквания към сайта
-информация за контакт

-стъпки при поръчката
-данни до бутона за поръчка

-бисквитки

Общи условия

02

03

05

06

07

Потвърждение на поръчката

Архив на дадените съгласия

04 08Гаранция и право на
отказ

Лични данни - GDPR
-съгласия, политики, бисквитки, 
вътрешни правила, анекси, ДЛЗЛД

Интелектуална собственост



1. Практически опит още от 2013 г.

2. Дълги години в една от най-големите
кантори в страната

3. Вече на самостоятелна практика в
сътрудничество с други адвокати

4. Специалист по търговско и облигационно
право, административно право, електронна
търговия, GDPR, търговски марки, патенти, 
дизайни и авторски права

Катерина Лютакова, Адвокат



Електронна
търговия

Да отключим вратите към
темата



1. Регистрация на фирма в Търговски регистър

2. Национална агенция по приходите
3000 – 10 000 лв. имуществени санкции

3. Комисия за защита на потребителите
500 - 3000 лв. имуществени санкции

4. Комисия за защита на личните данни
За леки нарушения по – високата сума от: до 10 000 EUR или 2 % 
процента от оборота за предходната година

За тежки нарушения по – високата сума от: до 20 000 EUR или 4 % 
процента от оборота за предходната година

Регистрации и органи



Законодателство

ЗАКОН за електронната
търговия

ЗАКОН за електронния документ и
електронните удостоверителни

услуги

ЗАКОН за защита на
потребителите

ЗАКОН за защита на
личните данни

10%

45%

30%

5% 10%

ЗАКОН за ДДС и
НАРЕДБА Н 18 



РЕГИСТЪР към Комисията за
защита на личните данни

Фирми

ЗАБРАНЕНО без тяхно съгласие

Физически лица

СПАМ



Информация на сайта – чл. 4 от ЗЕТ

Регистриран адрес

гр. София, ул. “Панайот
Волов”№31Б;

Фирма

Слънце ЕООД

Друг адрес, на който се
упражнява дейността

гр. София, бул. 
Тотлебен 53-55

Данни за
кореспонденция

k.lyutakova@gmail.com
Данни за

кореспонденция

0877 753 400
Данни за вписване в
Търговския или друг
регистър, както и
означение за

регистрация по ДДС

ЕИК BG 120516325



Информация на сайта – чл.4 от ЗЕТ

при регулирана професия –
камарата/съюза/организацията, в която членува/е
регистриран; званието му и държавата, в която му е

предоставено; препратка към приложимите разпоредби
и указания за достъпа до тях

Член на Адвокатска колегия - София, звание
– “адвокат”, придобито в Република
България; Закон за адвокатурата/линк/

При лицензионен или
др. режим – органът, 
който осъществява

контрол

Българска народна
банка

Специални закони



СТЪПКИ

Избор
на

продукт

Данни
за

достав
ка

Поправка
на

грешки

Начин на
плащане

Кошница

-наложен
платеж
-онлайн
плащане

-виртуален
POS 

терминал

Поръчка



ЦЕНИ
КРАЙНА ЦЕНА – с ДДС, такси и други

разходи: напр. за транспорт, за
банков превод

указва се ясно какво включват
цените

специфични разходи: импулсен
телефон



ДО БУТОНА за потвърждаване на поръчката

Крайна цена, с ДДС
889 лв.

Основни
характеристики на
стоката или услугата

Диван, триместен,
сив, вид „Калиопа“ 

напр. плащане от
потребителя в срок до

48 ч.

срок,
подновяване

Задължения за
потребителя:



ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИОБЩИ УСЛОВИЯ

Вътрешни правила

БИСКВИТКИ

Договори с партньори

Отметки за съгласие

Длъжностно лице по защита на
личните данни



В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ или на самия сайт

Ограничаване на
отговорността

Дата на ДОСТАВЯНЕ
на стоките

ДругиТехнически
изисквания

ТЕРИТОРИЯ, до
която се доставят

стоките Законова гаранция Право на отказ



ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Потвърдете чрез имейл
с основните

характеристики на поръчката



Законова гаранция за потребителите

до 2 години

500 – 3000 лв. 
имуществена санкция



ПРАВО НА ОТКАЗ от

договора в полза на физически лица

14 – дневен срок
1 година и 14 дни

Приложение№ 6 и Приложение№ 7 
от Закона за защита на потребителите

изпращане на потвърждение за упражненото
право на отказ



ЛИЧНИ ДАННИ

ИНФОРМИРАНОСТ
на потребителите

БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ ИЗРИЧНО съгласие

МЕРКИ за защита на
данните



ВЗЕМАНЕ НА СЪГЛАСИЯ

02 Съгласен съм с
общите условия

03 Запознат съм с
Политиките за

защита на личните
данни

05 Приемам
използването на

“бисквитки”

04 Съгласен съм да
получавам

рекламни и други
търговски

съобщения от ...

06 Съгласен съм да получа
услугата/ цифровото

съдържание веднага и съм
информиран, че ще загубя

правото си на отказ

01 Бутон за
потвърждаване на
поръчката



МАРКИ

01 Търговска марка
02 Имейл
03 Домейн
04 Наименование на дружеството



Авторски права в Интернет



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
infographics & images by Freepik and 
illustrations by Stories

БЛАГОДАРЯ за
вниманието!

Имате въпроси?
k.lyutakova@gmail.com
0877 753 400 
https://www.facebook.com/katyalyutakova

http://bit.ly/2Tynxth
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http://bit.ly/2TtBDfr
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