17 Закон за електронната търговия
Наименование:
Код:
Вид на акт:
Предмет:
Основание за
приемане на акта:
Орган приел/издал
акта:
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения:

Структура:
Приложения:
Прилагащ орган:

Други органи по
прилагане на акта:
Административни
структури:
Консултативни
органи:
Други организации:
Приложими
процедури:
Свързани
национални актове:

Закон за електронната търговия
17
закон
Този закон урежда обществени отношения, свързани с осъществяването на електронна
търговия. [чл. 1]

Народно събрание на Република България
Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г.
24.12.2006 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
през настоящата година (2010):
през изследваната година (2009):
Държавен вестник, брой:
105
41
82
Части:
Глави:
8

Забележка:

Членове:
25

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и
туризма
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
изследвания акт:
чл. 1, ал. 4, т. 3

Препращащ към
чл.:
чл. 9

чл. 4, ал. 1, т. 8
чл. 22
§ 1, т. 4 от ДР

Глава девета,
раздел ІІІ
§ 13, т. 1 от ДР

чл. 25, ал. 3

Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС

3
0
1
Година:
2006
2007
2009
Раздели:

§ 1, т. 5 от ДР
§ 1, т. 7
Правно основание в
изследвания акт:

§ 1 от ДР
§ 4в от ДР
Препращащ към
чл.:

№

Правно основание

Наименование на свързания акт:
Закон за защита на конкуренцията
Закон за данъка върху добавената
стойност
Закон за защита на потребителите
Закон за административните нарушения
и наказания
Търговски закон
Закон за висшето образование
Наименование на свързания акт:

(конвенции, договори,
харти и др.):

Актове от правото
на ЕС

Наименование

Препращащ към
чл.

Степен на
транспониране
(въвеждане) на
актове на правото
на ЕС (да/не)
1

1.

Контрол по
прилагане на акта:
Актове по
прилагането:

Абревиатури:
Бележки и общи
коментари по
закона:

Директива
2000/31/ЕО на
Европейския
парламент и на
Съвета от 8 юни
2000 година за
някои правни
аспекти на
услугите на
информационното
общество, и по‐
специално на
електронната
търговия на
вътрешния пазар
(Директива за
електронната
търговия)

чл. 20, ал. 2, т. 1

Комисията за защита на потребителите
№
1.

Наименование
НАРЕДБА за
водене на
електронен
регистър на
електронните
адреси на
юридическите
лица, които не
желаят да
получават
непоискани
търговски
съобщения
Приета с ПМС №
235 от 1.10.2009 г.,
обн., ДВ, бр. 80 от
9.10.2009 г., в сила
от 9.10.2009 г.

Правно основание
Чл. 6, ал. 2

Прилагащ текст чл.

Задължен орган:
Комисията за
защита на
потребителите

Без да са посочени изрично в разпоредби на ЗЕТ, като свързани актове от правото на ЕС
са идентифицирани още:
Директива 98/48/EО на Европейския Парламент и на Съвета от 20 юли 1998 година за
изменение на Директива 98/34/EО относно определяне на процедура за предоставяне
на информация в областта на техническите стандарти и правила
Директива 98/84/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 1998 година
относно правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под
условие

Препоръки от общ
характер:

2

