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Рамката за компетентност в областта на цифровите технологии за потребителите 
(DigCompConsumers).  

Европейската рамка за компетентност в областта на цифровите технологии за потребителите, или 

DigCompConsumers, осигурява референтна рамка за подкрепа и подобряване на компетентността на 

потребителите в областта на цифровите технологии. Компетентността на потребителите в областта на 

цифровите технологии се определя като компетентността, от която потребителите се нуждаят, за да 

действат активно, безопасно и уверено на цифровия пазар. Това определение се основава на съществуващи 

трудове във връзка с компетентността на потребителите и на общите компетентности в областта на 

цифровите технологии, определени в рамката DigComp 2.0. С настоящия доклад се въвежда концептуален 

референтен модел (DigCompConsumers), в който се определят 14 компетентности и се дават примери за 

всяка от тях от гледна точка на знания, умения и нагласи. 
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Предговор  

Европейската комисия, оглавявана от председателя Жан-Клод Юнкер, определи като 

една от основните си цели създаването на цифров единен пазар, в който 

гражданите и предприятията да разполагат с безпроблемен и справедлив достъп до 

онлайн стоки и услуги, независимо от гражданството и местоживеенето си. 

 

Потребителите са централният елемент за успешното функциониране на този 

цифров единен пазар. Стратегията за цифров единен пазар ще опрости правилата 

за защита на потребителите при онлайн покупки и ще осъвремени правилата в 

областта на защитата на данните, авторските права и телекомуникациите, така че 

да бъдат пригодни за цифровата ера. При все това по-добрият достъп на 

потребителите до цифрови стоки и услуги в Европа не се постига само чрез 

законодателни промени. Той изисква и насърчаване на уменията и обучение в 

областта на цифровите технологии. 

 

Поради това в своята „Нова европейска програма за умения“ Комисията се ангажира 

да подкрепи националните усилия, като изпълнява определена роля в 

повишаването на уменията в областта на цифровите технологии и създаването на 

условия за обучение по такива умения. 

 

Настоящата рамка за компетентност в областта на цифровите технологии за 

потребителите се основава на Европейската рамка за компетентност в областта на 

цифровите технологии за гражданите (DigComp) — обща референтна рамка за 

значението на понятието „гражданин с цифрова грамотност“. 

 

DigComp за потребителите цели да определи компетентността, от която 

потребителите се нуждаят, за да действат активно, безопасно и уверено на 

цифровия пазар. Потребителите ще бъдат в по-добра позиция да се възползват от 

отворените цифрови пазари, ако придобият нови знания, развият и практикуват 

нови умения и възприемат критично и балансирано отношение към цифровия свят. 

  

DigComp за потребителите представлява съвместен научноизследователски проект 

на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия и 

Съвместния изследователски център (JRC). Той се основава на консултации със и 

активен принос от широк набор от експерти и заинтересовани страни. Бих искала да 

благодаря на авторите на проекта и на всички онези, които допринесоха със своите 

възгледи и усилия. 

 

Надявам се, че DigComp за потребителите ще се превърне в референтен инструмент 

за разработването и стратегическото планиране на инициативи, насочени към 

компетентността на потребителите в областта на цифровите технологии, както на 

европейско равнище, така и на равнището на държавите членки. 

 

Вярвам, че рамката ще подпомогне и ще позволи на публичните органи, сдружения 

на потребителите, преподаватели и институции за обучение на преподаватели, 

както и на участници от частния сектор, да подобрят своите насоки за преподаване 

на умения в областта на цифровите технологии на по-младите и по-възрастните 

потребители. 

 

Tiina Astola  

генерален директор  

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ 
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Резюме 

В настоящия доклад се представя референтната рамка за компетентност в областта 

на цифровите технологии за потребителите — DigCompConsumers. Компетентността 

на потребителите в областта на цифровите технологии се определя като 

компетентността, от която потребителите се нуждаят, за да действат активно, 

безопасно и уверено на цифровия пазар. 

В DigCompConsumers се определят 14 компетентности, групирани в три основни 

области: преди покупката, по време на покупката и след покупката. Рамката 

илюстрира всяка от тези компетентности с конкретни примери от гледна точка на 

знания, умения и компетентности. 

Очакваните потребители на рамката са органи в областта на общественото 

образовани.,и политиката за потребителите и други органи, сдружения на 

потребителите, преподаватели и институции за обучение на преподаватели, както и 

участници от частния сектор и от гражданското общество, осъществяващи дейност в 

областта на образованието или обучението. 

Контекст на политиката 

Референтната рамка DigCompConsumers представлява съвместно действие на ГД 

„Правосъдие и потребители“ и Съвместния изследователски център (JRC). Тя е 

насочена към постигане на целите на новата европейска програма за умения и 

цифровия единен пазар (ЦЕП). В рамките и на двете посочени инициативи на 

Комисията „Юнкер“ бяха подчертани значението на уменията на гражданите в 

областта на цифровите технологии и необходимостта да се подобрят техните 

възможности да участват по-задълбочено в нашето цифрово общество и икономика. 

Основни заключения 

Това е първата версия на референтната рамка за компетентност в областта на 

цифровите технологии за потребителите, която все още е относително теоретична и 

концептуална. Ползите от нея ще бъдат демонстрирани в ежедневната практика и 

рамката ще бъде пригодена по съответния начин.  

 

Области на 

компетентност 

Компетентности 

1. Преди покупката 1.1 Разглеждане, търсене и филтриране на информация за стоки и 

услуги 

1.2 Оценка и сравняване на информация за стоки и услуги 

1.3 Разпознаване и оценка на търговски съобщения и реклами 

1.4 Управление на цифрова самоличност и профил в цифровия 

пазар 

1.5 Отчитане на отговорното и устойчиво потребление на 

цифровите пазари 

2. По време на 

покупката 

2.1 Общуване на цифровия пазар с цел покупки и продажби 

2.2 Участие в платформи в икономиката на съвместното 

потребление 

2.3 Управление на плащания и финанси чрез цифрови средства 

2.4 Разбиране на авторски права, лицензии и договори за 

цифрови стоки и услуги 

2.5 Управление на личните данни и неприкосновеност на личния 
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живот 

2.6 Защита на здравето и безопасността 

3. След покупката 3.1 Споделяне на информация с други потребители на цифровия 

пазар 

3.2 Отстояване на правата на потребителите в цифровия пазар 

3.3 Установяване на пропуски и ограничения в компетентността на 

потребителите в областта на цифровите технологии 

Свързана и бъдеща дейност 

DigCompConsumers е част от дейността във връзка с по-широкообхватна поредица 

от проучвания, които JRC провежда по отношение на рамките за компетентност в 

сферата на образованието и обучението, заетостта и ученето през целия живот. 

Примерите включват Рамката за компетентност в областта на цифровите технологии 

за гражданите 2.0 (Vuorikari и др., 2016 г.), Европейската рамка за образователни 

организации с компетентност в областта на цифровите технологии (Kampylis и др., 

2016 г.), Рамката за компетентност в областта на предприемачеството за гражданите 

(Bacigalupo и др., 2016 г.) и Рамката за компетентност в областта на цифровите 

технологии за обучаващи лица (предстои да излезе).  
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I. Въведение  

I.I Рамката за компетентност в областта на цифровите 
технологии за потребителите 

С настоящия доклад се въвежда рамката за компетентност в областта на цифровите 

технологии за потребителите (DigCompConsumers)1. 

Компетентността на потребителите в областта на цифровите технологии се 

определя в настоящия документ като компетентността, от която 

потребителите се нуждаят, за да действат активно, безопасно и уверено на 

цифровия пазар. Това определение се основава на вече извършената дейност 

в областта на компетентността на потребителите, като тази дейност се 

приспособява към цифровата среда (Европейска комисия, 2011 г.). 

Публикуването на референтната рамка за компетентност в областта на цифровите 

технологии за потребителите от страна на Европейската комисия е предвидено като 

първа стъпка към постигане на общо разбиране на компетентностите, от които се 

нуждаят потребителите в цифровия пазар. Целта е да се определят общи цели и да 

се повиши тяхната видимост сред заинтересованите страни и широката 

общественост. Посредством рамката се описват очакваните резултати от обучението 

на лицата, които се интересуват от образование в областта на цифровите 

технологии и обучение на потребители, и се цели да се насърчи дискусия как да се 

осигурят качествени насоки, образование и обучение на равнището на държавите 

членки и на равнище ЕС. 

Рамката DigCompConsumers представлява съвместно действие на Генерална 

дирекция „Правосъдие и потребители“ и Съвместния изследователски център (JRC) 

— службата за наука и знания на Европейската комисия. 

Тази дейност се извършва, за да се постигнат целите, определени от Европейската 

комисия в нейните две неотдавнашни съобщения „Нова европейска програма за 

умения — Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за 

заетост и конкурентоспособността“ (Европейска комисия, 2016 г.) и „Стратегия за 

цифров единен пазар за Европа“ (Европейска комисия, 2015a). И в двете съобщения 

се подчертава колко е важно да се насърчат уменията и обучението в областта на 

цифровите технологии, така че гражданите да могат да се възползват от 

възможностите на цифровото общество и икономика. 

Тази дейност също така цели да допринесе към изпълнението на съответната част от 

преработената препоръка на ОИСР относно защита на потребителите в електронната 

търговия, и по-специално: „Правителствата и заинтересованите страни следва да 

работят заедно за подобряване на компетентността на потребителите в областта на 

цифровите технологии чрез програми за образование и осведоменост, чиято цел е да 

им се осигурят подходящи знания и умения за достъп до и използване на цифрови 

технологии, за да участват в електронната търговия.“ (ОИСР 2016 г., стр. 18). 

I.II Потребителите в цифровите пазари 

Живеем в изключително взаимосвързан свят. При степен на разпространение, която 

през 2015 г. достига 97 % (Международен съюз по далекосъобщения, 2015 г.), 

броят на абонаментите за мобилни телефони вече е близък до броя на хората на 

Земята. През 2015 г. 83 % от домакинствата в 28 държави — членки на Европейския 

съюз (ЕС-28), са имали достъп до интернет (Евростат 2015 г. 2 ). Разчитането и 

                                           

1 https://ec.europa.eu/jrc/digcompconsumers 

2Вж.: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tin0

0134&language=en 

https://ec.europa.eu/jrc/digcompconsumers
https://ec.europa.eu/jrc/digcompconsumers
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tin00134&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tin00134&language=en
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нарастващото използване на технологии за ежедневни дейности оказва ефект върху 

редица аспекти от живота на гражданите, включително върху техния избор като 

потребители. 

Сложността и многообразието на цифровите пазари създават множество 

възможности и рискове за потребителите. В днешно време потребителите получават 

„безплатни“ стоки и услуги в замяна на техните лични данни, а прехвърлянето на 

данни води до нови рискове за неприкосновеността на личния живот и сигурността. 

Продуктите и услугите с цифрово съдържание повдигат въпроси относно 

ограниченията относно ползването. Продукти, които не са безопасни, се предлагат 

онлайн през границите, а онлайн платформи и P2P пазари размиват разликите 

между търговци и потребители и създават предизвикателства за законодателните 

рамки (Европейска комисия, 2015б). 

В този променящ се контекст потребителите се нуждаят от нов набор от 

компетентности, за да осъществяват дейност на пазара онлайн, да правят 

информиран избор, да повишават своето благоденствие и да бъдат в състояние да 

сравнят ползите и рисковете. С оглед на бързите темпове на промяна потребителите 

се нуждаят от редовно осъвременяване на техните знания, умения и нагласи или 

рискуват да изостанат от увеличаващата се сложност на практиките на цифровия 

маркетинг. Компетентните онлайн потребители, ще бъдат силни и уверени  

потребители и по този начин ще допринесат за успешното функциониране на 

(цифровите) пазари като цяло, и по-специално на цифровия единен пазар. 

I.III Потребители и компетентност в областта на цифровите 
технологии 

Настоящата рамка е насочена изключително към онези аспекти, които са от 

значение в контекста на компетентностите на потребителите в цифровата среда. 

Общите компетентности в областта на цифровите технологии, които потребителите 

ще трябва да придобият в качеството си на ползватели на технологии като 

предпоставка за осъществяване на дейност в цифровата среда, са описани в 

DigComp (Vuorikari и др., 2016 г.). По подобен начин тук не се включват и общите 

компетентности на потребителите (например Северен съвет на министрите, 2009 г., 

Северно-естонска работна група за образоване на потребителите, 2010 г.), които не 

са специфични за цифровия свят. 

Рамката обхваща основни въпроси, свързани със защитата на потребителите в 

електронната търговия, като например справедливи и прозрачни стопански и 

рекламни практики; информация относно предприятия, стоки и услуги, както и 

сделки; механизми за уреждане на спорове и търсене на обезщетение, както и 

защита на плащанията. В допълнение към това се разглеждат и въпросите за 

плащане с данни и неприкосновеността/сигурността на данните, въпроси във връзка 

с цифровото съдържание, както и участие в P2P платформи. 

Компетентностите на потребителите в областта на цифровите технологии, описани в 

настоящата рамка, съчетават знания, умения и нагласи (като по този начин 

включват ценности, навици, способности). Компетентностите са концептуализирани 

в съответствие с Препоръката относно ключовите компетентности за учене през 

целия живот (Европейска комисия, 2006 г.), в която компетентността се определя 

като сбор от знания, умения и нагласи. 

Съществуващата литература относно потребителите в цифровия пазар като цяло е 

насочена към рисковете от измами и заблуждаване, с които се сблъскват 

потребителите в онлайн средата. Макар че това е от първостепенно значение при 

развитието на компетентностите на потребителите, Рамката е насочена и към 

развитие на проактивни компетентности, които подпомагат потребителите да се 

възползват от възможностите, предлагани от цифровия пазар. 

Общата цел на Рамката е да се повиши доверието на потребителите в цифровите 

покупки и продажби и да им се позволи да изпълняват активно и уверено своята 

роля на цифровия пазар. 
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По-специално целите са да се помогне да потребителите: 

 да правят информиран избор на цифровия пазар; 

 да осъществяват дейност онлайн по безопасен начин и да не стават жертва на 
измамни или заблуждаващи маркетингови практики онлайн; 

 да разбират цифровите маркетингови и рекламни практики; 

 да управляват финансови операции онлайн; 

 да разбират рисковете и предимствата от събирането на цифрови данни и от 
развиващата се икономика на съвместното потребление. 

С оглед на тези цели Рамката е предвидена като концептуален и референтен модел 

и цели да бъде отворена към културното многообразие. Примерите за знания, 

умения и нагласи, дадени за всяка компетентност, не са изчерпателни. Тяхната цел 

е да послужат като източник на вдъхновение за адаптиране към местните условия 

или към конкретна целева група или цел. 

Рамката за компетентност на потребителите в областта на цифровите технологии не 

заменя и не може да замени разпоредбите и законодателството за защита на 

потребителите, тъй като тези два аспекта — повишаване на компетентностите на 

потребителите в областта на цифровите технологии и приемане на законодателство 

за цифровия пазар — трябва да бъдат съчетани при осигуряването на безопасни 

практики при покупки и продажби за всички. 

Основната аудитория, към която е насочена настоящата рамка, е съставена от 

професионалисти, като например публични органи, сдружения на потребителите, 

експерти по образоването на потребителите и професионалисти в сферата на 

образованието като преподаватели и институции за обучение на преподаватели, 

както и участници от частния сектор и гражданското общество. 

I.IV  От DigComp към DigCompConsumers 

Отправната точка за DigCompConsumers е Рамката за компетентност в областта на 

цифровите технологии за гражданите (DigComp), която първоначално бе 

разработена през 2013 г. от JRC от името на ГД „Образование и култура“ и 

впоследствие бе доразвита от името на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 

приобщаване“3. 

Поради това методологията за разработване на настоящата рамка следва същите 

принципи и модулна структура като тези на DigComp. По-специално 

DigCompConsumers се състои от: 

 3 области, групирани в съответствие с цикъла на покупката,  

 14 наименования на компетентности и дескриптори на компетентности, 

 210 примера за знания, умения и нагласи. 

Макар че произтича от DigComp, DigCompConsumers е самостоятелна рамка и може 

да се използва независимо от други инструменти. 

Въпросът доколко е осъществимо разработването на рамка за компетентност в 

областта на цифровите технологии за потребителите (DigCompConsumers) бе 

обсъден за първи път на срещата на високо равнище на ЕС по въпросите на 

потребителите през април 2014 г. .На тази среща представители на заинтересовани 

страни в областта на политиката за потребителите обсъдиха в рамките на работен 

семинар, озаглавен „Необходимостта от цифрова грамотност за потребителите 

                                           

3  През юни 2016 г. беше публикувана фаза 1 от актуализацията. Фаза 2 бе завършена в 
края на същата година. 
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онлайн“ 4 , дали и как да се адаптира Рамката за компетентност в областта на 

цифровите технологии за гражданите (DigComp) към контекста на потребителите. 

Като последваща мярка бе създаден съвместен научноизследователски проект, 

състоящ се от две части. Първата част бе подготвително проучване с цел да се 

установят нововъзникващи въпроси и потенциални вредни влияния в контекста, 

отнасящ се до потребителите на цифрови технологии, както и най-добри практики 

по отношение на компетентността в областта на цифровите технологии в рамките на 

образоването на потребителите, което послужи като основа за рамката 

DigCompConsumers (Fielder и др., 2016 г.). 

Втората част бе свързана с разработването на самата рамка за DigCompConsumers. 

Това бе извършено от авторите на настоящия доклад с подкрепата на JRC и ГД 

„Правосъдие и потребители“. Първоначалният им план бе обсъден в рамките на 

работен семинар между експерти през декември 2015 г. и резултатът бе утвърден 

посредством онлайн консултации и втори работен семинар между експерти през 

април 2016 г., на който бяха обсъдени и възможните начини за използване на 

Рамката и идеи относно нивата на компетентност. 

Поради това самата Рамка е резултат от съвместни усилия. Тя беше разработена, 

прегледана и утвърдена с помощта на подбрана група от експерти в областта на 

цифровите технологии и образоването на потребителите от ЕС, ОИСР и държавите 

членки, включително национални органи за защита на потребителите (Финландия, 

Естония, Австрия, Швеция), институти за проучвания сред потребителите и 

представители на академичните среди (Нидерландия, Финландия, Норвегия), 

сдружения на потребителите (Германия, ЕС) и други. 

Рамката, и по-специално посочените в нея примери, ще изискват преглед и 

актуализиране при възникването на нови тенденции и предизвикателства за 

потребителите в днешния динамичен пазар за електронна търговия. 

Целта на термините и понятията, използвани в DigCompConsumers, е да бъдат 

отразени както термините и понятията, използвани в DigComp 2.0, така и тези, 

използваните в по-общ план в контекста на политиката за потребителите (вж. 

речника в приложение 1). 

В глава 2 всяка от тези определени 14 компетентности е представена в таблица, 

която включва: наименование, кратко описание на компетентността и примери за 

знания, умения и нагласи, свързани с нея. 

В глава 3 се описват накратко възможните начини на използване на Рамката на 

национално и международно равнище за изготвяне и подпомагане на политики, 

планиране на обучителни дейности в областта на образованието, обучението и 

заетостта, както и за оценка и сертифициране. 

В глава 4 е представено заключението от доклада и някои идеи за възможни 

следващи стъпки. 

В приложение 1 е представено съответствието между DigCompConsumers и Рамката 

DigComp; приложение 2 съдържа речник; а в приложение 3 са изброени 

участниците в работните 

 

  

                                           

4 http://ecs.onetec .eu/2014/workshops5_en.html 

http://ecs.onetec.eu/2014/workshops5_en.html
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II Рамката за компетентност в областта на цифровите 

технологии за потребителите 

Рамката е по-скоро описателна, а не задължителна. Това означава, че Рамката 

разработена така, че да се опише какви компетентности са необходими на 

потребителите на цифровия пазар, без да се налагат норми за поведението на 

потребителите. Рамката е неутрална и не е — или поне няма за цел да бъде — 

пристрастна към дадена култура или насочена само към нея. В съответствие с това 

тя може да бъде пригодена към специфични употреби и целеви групи. 

Рамката следва логиката на потребителя и е разделена на три области (или фази): 

преди покупката, по време на покупката и след покупката. 

Таблица 1: Списък на компетентностите съгласно DigCompConsumers 

 

II.I  Компетентности, дескриптори и примери 

В настоящия раздел се представя под формата на таблица подробната рамка за 

компетентност в областта на цифровите технологии за потребителите, която 

представлява основният елемент на настоящия доклад. За всяка област предлагаме 

описание на областта; и списък с компетентности, свързани с нея. За всяка 

компетентност посочваме подробно описание и неизчерпателен списък с примери за 

знанията, уменията и нагласите, с които тя може да бъде илюстрира. С примерите се 

цели да се осигурят по-подробни насоки за значението на конкретната 

компетентност. Поради това те следва да се използват като източник на вдъхновение 

за адаптиране към местните условия или към конкретна целева група или цел. 

Области на 

компетентност 

Компетентности 

1. Преди 

покупката 

1.1 Разглеждане, търсене и филтриране на информация за стоки и 
услуги 

1.2 Оценка и сравняване на информация за стоки и услуги 

1.3 Разпознаване и оценка на търговски съобщения и реклами 

1.4 Управление на цифрова самоличност и профил в рамките на 

цифровия пазар 

1.5 Отчитане на отговорното и устойчиво потребление в цифровите 
пазари 

2. По време на 

покупката 

2.1 Общуване на цифровия пазар с цел покупки и продажби 

2.2 Участие в платформи в икономиката на съвместното потребление 

2.3 Управление на плащания и финанси чрез цифрови средства 

2.4 Разбиране на авторски права, лицензии и договори за цифрови стоки 
и услуги 

2.5 Управление на личните данни и неприкосновеност на личния живот 

2.6 Защита на здравето и безопасността 

3. След покупката 3.1 Споделяне на информация с други потребители на цифровия пазар 

3.2 Отстояване на правата на потребителите в цифровия пазар 

3.3 Установяване на пропуски и ограничения в компетентността на 
потребителите в областта на цифровите технологии 
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Макар че сме наясно, че има известно припокриване в примерите за различни 

компетентности или области, бяха положени усилия то да бъде ограничено до 

минимум. 

Примерите включват някои от основните понятия в областта на правата на 

потребителите на цифрови технологии в ЕС, но не се стремят да отразят всички 

такива права, нито пък да ги отразят подробно или по начина, по който се прилагат 

в конкретни държави. Освен това не се взема под внимание евентуално бъдещо 

законодателство. Примерите целят да отразят често срещани понастоящем практики 

и навици на потребителите в цифровите пазари. 

Тъй като цифровите пазари се развиват и приложимата регулаторна рамка се 

променя, както примерите, така и самите компетентности ще се нуждаят от 

актуализация. 

Област 1: Преди покупката 

Действия, които се предприемат преди покупката на стоки и услуги на цифровия 

пазар и които са насочени към търсене и сравняване на информация, оценка на 

алтернативи, разглеждане на търговски съобщения, управление на цифрова 

самоличност и вземане на отговорни и устойчиви решения във връзка с 

потреблението. 

1.1  Разглеждане, търсене и филтриране на информация за стоки и услуги 

1.2  Оценка и сравняване на информация за стоки и услуги 

1.3  Разпознаване и оценка на търговски съобщения и реклами 

1.4  Управление на цифрова самоличност и профил в цифровия пазар 

1.5  Отчитане на отговорното и устойчиво потребление в цифровите пазари 

 

1.1 Разглеждане, търсене и филтриране на информация за стоки и услуги 

Търсене и осъществяване на достъп до информация, свързана със стоки и услуги, 

посредством цифрови инструменти. Определяне и подбор на необходимата 
информация във връзка със стоки, услуги и варианти за сделки. 

Примери за 
знания 

Осъзнаване, че търсачките не са неутрални и че резултатите от 
търсенето и подреждането на резултатите от търсенето на стоки 
и услуги са повлияни от реклами и маркетинг 

Осъзнаване, че различните търсачки могат да представят 
различни резултати при търсенето на стоки и услуги 

Разбиране, че интернет осигурява достъп до онлайн магазини в 
целия свят и че може да си заслужава да се проучат 
предложения в други държави/на други езици 

Познаване на няколко цифрови инструмента (например портали 
и приложения), които улесняват пазаруването онлайн 

Осъзнаване, че редица дружества, магазини и правителствени 
агенции предлагат онлайн услуги за електронна търговия и 
електронно управление 

Познаване на уебсайтове, които продават стоки с намалени цени 

Примери за 
умения 

Използване на няколко различни търсачки, преминаване към 
друга търсачка, за да бъдат получени по-добри резултати 

Филтриране на резултатите от търсенето с цел коригиране на 
търсенето 

Прецизиране на търсенето на информация и подбор на 
конкретни думи, за да се намерят желаните стоки и услуги 

Откриване на подходящи предложения чрез цифрови 
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инструменти и цифровата среда (например чрез търсене на 
услуги за сравнение на цени) 

Определяне на подходящи резултати от търсенето измежду 

всички получени резултати 

Проверяване на резултатите от търсенето не само на първата 
страница 

Примери за 
нагласи 

Проактивно търсене на информация за стоки и услуги 

Оценяване на положителното въздействие на технологиите при 

вземането на по-добри и информирани решения от 
потребителите 

Готовност да се признаят ограниченията в собствените 
способности за обработване на информация и устояване на 
стимулите, предлагани от цифровия пазар 

 

1.2 Оценка и сравняване на информация за стоки и услуги 

Сравнение и критично оценяване на надеждността на цифровите източници на 
информация за стоки и услуги. Сравнение и критично оценяване на информация за 
стоки, услуги, условия за покупката, свързани с цифровия пазар. Сравнение на 
търговски предложения чрез инструменти, уебсайтове и канали за сравнение. 

Примери за 
знания 

Осъзнаване, че не цялата информация онлайн за стоки и услуги 
е надеждна или пълна 

Осъзнаване, че резултатите от сравнение на цените могат да са 
непълни, неточни или необективни 

Знания относно цифрови инструменти (например приложения, 

портали, уебсайтове), които позволяват сравнение на стоки, 
услуги, цени 

Знания как да бъдат намерени уебсайтове, общности и групи в 
социалните медии, в които потребителите споделят мнения 
относно продукти и услуги 

Знания как да се провери надеждността на продавачи и 
уебсайтове, занимаващи се с електронна търговия (например 

проверка дали самоличността, адресът, данните за контакт на 
продавача са пълни) 

Осъзнаване, че знаците за доверие за електронна търговия 5 

представляват начин за идентифициране на надеждни магазини 
онлайн 

Осъзнаване, че трябва да се сравняват само крайните цени с 

включен ДДС 

Осъзнаване, че регулаторните органи за енергийни, 
далекосъобщителни и финансови услуги предлагат инструменти 
за сравнение онлайн 

Осъзнаване, че независимите сдружения на потребителите 
предлагат инструменти за сравнение и сравнителни изпитвания 
онлайн 

Осъзнаване, че някои резултати на инструменти за сравнение (на 
цени) могат да бъдат повлияни от реклами и/или маркетинг 

Примери за Способност за сравнение, съпоставяне и интегриране на 
информация от различни източници по отношение на цени, 

                                           

5 http://www.ecommerce-europe.eu/trustmark 

http://www.ecommerce-europe.eu/trustmark
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умения качество и условия за покупката на стоки и услуги. 

Способност за намиране на съответни общности, мрежи и групи в 
социалните медии, в които потребителите споделят мнения 

относно продукти и услуги 

Способност за проверяване на надеждността на продавачите 
преди да се пристъпи към осъществяване на сделки 

Способност за коригиране на зададените по подразбиране 
настройки за класиране на резултатите от търсене в платформи и 
портали 

Способност за използване на инструменти за сравнение на цени 
онлайн или инструменти, с които се сравнява качеството и 
цената 

Способност за оценяване на стойността на информацията, която се 
налага на потребителя въз основа на предишни търсения или 
посещения, чрез динамични реклами, страници в социалните 
медии или по електронна поща 

 

Примери за 
нагласи 

Ценности, съгласно които вземането на информирани решения 
предполага сравнение на предложения от различни доставчици 

Критично отношение към представянето и предполагаемата 
привлекателност на предложенията 

Ценене на възможността да се вземат предпазливи и отговорни 

решения за покупката 

Критична оценка на надеждността, безпристрастността и точността 
на информацията в уебсайтове за сравнение 

Отчитане на факта, че хората са склонни да изберат предложените 
по подразбиране варианти 

Критично оценяване на оценките от потребители и системите за 

класиране 

 

1.3 Разпознаване и оценка на търговски съобщения и реклами 

Разпознаване и критична оценка на различни маркетингови и рекламни методи и 

дейности в цифровата среда. Разпознаване как рекламните и търговските съобщения 
могат да повлияят на избора ни като потребители. 

Примери за 
знания 

Осъзнаване, че целта на рекламите и маркетинга е пренасочване 
на вниманието и стимулиране на покупките, което не отговаря 
непременно на личните намерения или нужди 

Тълкуване и анализ на онлайн маркетинг и реклами, за да се 
разбере дали предлаганите стоки/услуги съответстват на личните 
интереси и нужди 

Осъзнаване, че някои цифрови услуги са безплатни, защото 
включват или улесняват маркетинга и рекламирането (например 
чрез събиране на лични данни) 

Осъзнаване на техники за скрити реклами (например когато се 

плаща на автор на блог или автор в социалните медии да напише 
оценка) 

Осъзнаване, че някои мнения или коментари в социалните медии 
и/или оценки от потребители могат да бъдат спонсорирани 

Разпознаване, анализ и тълкуване на утвърдени маркетингови 
практики в цифровата среда, например в уебсайтове, цифрови 
игри, чатове, социални медии 
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Осъзнаване как цифровите следи (отпечатъци) на потребителите 
могат да бъдат събирани, съхранявани, анализирани, търгувани и 
използвани за търговски цели 

Осъзнаване на т. нар. капково ценообразуване и практики за 
скрити разходи 

Примери за 
умения 

Разграничаване между търговски съобщения (например платени 
реклами чрез социалните медии) и непредубедена информация 
от потребители в търговска комуникация 

Оценка на надеждността на информацията, която се налага на 
потребителя (например реклами по електронна поща и в 
социалните медии) 

Разкриване на непоискани търговски съобщения и посочване, че 
лицето не желае да получава такива съобщения 

Упражняване на правото за отказ от директен маркетинг 

Примери за 
нагласи 

Критично отношение към рекламни практики и осъзнаване, че те 
могат да бъдат подвеждащи и/или прикрити 

Възприемане на критично отношение към целевото рекламиране 

Предпазливост при вземането на решения за покупка и основаване 
на решенията за покупка на информация, която надхвърля 
рекламата 

1.4 Управление на цифрова самоличност и профил в рамките на цифровия пазар 

Разбиране, че личният профил на потребител на цифрови технологии може да се 
изгражда, променя, манипулира и експлоатира. Управление на данните, които 
генерираме, чрез различни цифрови инструменти и услуги. Създаване и управление 
на една или множество цифрови самоличности (например лична, служебна), за да се 
извлекат максимални ползи от цифровия пазар 

Примери за 
знания 

Разбиране на ползите от разполагането с една или повече 
цифрови самоличности, например лична, служебна, като 
потребител 

Осъзнаване, че личните потребителски данни — например 
предишни покупки, разгледани продукти — се анализират за 
маркетингови цели 

Осъзнаване, че компаниите използват данни за цифровата 
самоличност с цел по-добро насочване и персонализиране на 
предложенията 

Знания какви видове данни се обработват, когато се използват 
определени услуги (например данни за географското 
местоположение) 

Осъзнаване, че насочването с търговски цели се основава на 
знания, с които компаниите разполагат по отношение на 
цифровата самоличност на потребителя (например чрез 
разпознаване на IP адреси, чрез проследяване на устройства, 
чрез проследяване на електронна поща/акаунт) 

Осъзнаване, че в някои случаи данните за профила не са нито 

преносими, нито оперативно съвместими 

Осъзнаване, че компаниите ценят своята цифрова идентичност и 
че марките на компаниите са изградени, наред с други фактори, 
върху тяхната цифрова репутация. 

Примери за 
умения 

Проверка и изменение по подходящ начин на детайлите по 
сделката преди да се потвърди покупка. 

Създаване на един или множество профили, които 
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удовлетворяват нуждите на лицето като потребител, например 
чрез създаване на различни електронни пощи за регистриране в 
различни услуги 

Проследяване на собствената цифрова следа като потребител, 
например знания как да се преглежда и управлява собствената 
история на покупките или разглежданите продукти на търговска 
платформа. 

Възползване от предимствата, свързани с изграждането на 
собствен профил и репутация, т.е. чрез положителни оценки 

Използване на достъпните цифрови инструменти за управление 
или заличаване на собствен потребителски профил 

Използване на различни цифрови профили/самоличности, за да 

се уравновесят ефектите на динамичното ценообразуване 

Управление на различни потребителски имена и пароли, 
необходими за идентифициране в различни цифрови услуги (със 
или без приложение за управление на пароли) 

Примери за 
нагласи 

Критично отношение към практиките за проследяване и 
отстояване на собственото право на анонимност 

 

1.5 Отчитане на отговорното и устойчиво потребление на цифровите пазари 

Разбиране как поведението на лицето като потребител в областта на цифровите 
технологии засяга общността, обществото и околната среда. Използване на цифрови 

технологии за вземане на социално и екологично отговорни решения. 

Примери за 
знания 

Оценка на ефектите върху околната среда от поведението на 
лицето като потребител в областта на цифровите технологии и 
неговото етично и социално въздействие 

Осъзнаване, че транспортирането на закупени онлайн стоки 
оказва въздействие върху околната среда 

Разбиране на въздействието на компютрите и електронните 
устройства върху околната среда и познаване на начини да се 
използват по-дълго (например подмяна на твърди дискове) или 
рециклират 

Примери за 
умения 

Способност за използване на цифрови инструменти с цел 
подобряване на екологичното и социалното въздействие от 

поведението на лицето като потребител (например чрез търсене 
на местни продукти, колективни сделки и др.) 

Прилагане на собствените знания за социално отговорно и 
устойчиво потребление при покупки на цифровия пазар 

Избиране на цифрови средства, които оказват по-слабо 
въздействие върху планетата (например четене на вестник онлайн 

вместо на хартия; споделяне, препродажба и рециклиране на 
стоки чрез цифрови P2P пазари) 

Примери за 
нагласи 

Възприемане на устойчиви позиции на цифровия пазар и 
отстояването им (например отстояване на устойчивото 

производство и/или потребление чрез сайтовете на социални 
мрежи) 

Позициониране на лицето като устойчив потребител в областта 
на цифровите технологии 

Критично отношение към прекомерното потребление или 
неустойчивото производство и потребление 
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Област 2: По време на покупката 

Действия, свързани със покупката: осъществяване на покупка, участие в платформи 

в икономиката на съвместното потребление, управление на плащания, разбиране на 

авторски права, лицензии и договори за цифрово съдържание, защита на данните и 

на здравето. 

2.1 Общуване на цифровия пазар с цел покупки и продажби 

2.2 Участие в платформи в икономиката на съвместното потребление 

2.3 Управление на плащания и финанси чрез цифрови средства 

2.4 Разбиране на авторски права, лицензии и договори за цифрови стоки и услуги 

2.5 Управление на личните данни и неприкосновеност на личния живот 

2.6  Защита на здравето и безопасността 

 

2.1 Общуване на цифровия пазар с цел покупки и продажби 

Използване на цифровите пазари за покупки и продажби на стоки и услуги. 

Примери за 
знания 

Знания относно възможностите и рисковете, свързани с 
продажбата на стоки и услуги на цифровите пазари 

Осъзнаване, че на стоките и услугите на цифровия пазар могат 

да се продават и купуват или чрез сделки с търговци, или чрез 
сделки между потребители 

Знания относно материалните стоки (т.е. стоки от физическо 
естество) и нематериални стоки (т.е. виртуални или цифрови 
стоки) 

Осъзнаване, че в ЕС цените на стоките и услугите, които се 
предлагат за продажба онлайн, трябва да включват ДДС 

Осъзнаване, че в ЕС са забранени отбелязаните по подразбиране 
полета за покупка на допълнителни услуги 

Осъзнаване, че важат различни правила, когато се осъществява 
покупка онлайн от компания или от частно лице (т.е. сделки 
между потребители) 

Осъзнаване, че в ЕС има 14-дневно право на отказ, когато 

лицето извършва покупка онлайн от търговци 

Знания как да се провери дали даден търговец е установен в 
държавата на потребителя, в ЕС или на друго място 

Осъзнаване, че интернет осигурява достъп до глобалния пазар и 
че приложимите правила (например за това кои продукти и 
услуги са забранени) могат да се различават в отделните 
държави. 

Осъзнаване, че онлайн правата на потребителите от ЕС се 
прилагат и към онлайн покупки от търговци, разположени извън 
ЕС, ако те насочват своите дейности към потребители от ЕС 

Знания как да се анулира онлайн покупка 

Примери за 
умения 

Способност за продажба на стоки на цифровите пазари 
(например в eBay) 

Проверка дали платформите, които улесняват продажбите от 
трети страни, отказват да поемат отговорност или поемат 
(ограничена) отговорност за сделки, сключени с трети страни 

Способност за осъществяване на връзка с продавачи и 
доставчици на услуги посредством различни цифрови средства 
(например електронна поща, форум, чат) и контактуване в 
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съответствие със собствените нужди 

Способност за използване на приложения, които управляват 
паролите по безопасен начин 

Проверка дали описанието и изображенията на даден 
продукт/услуга си съответстват и са изчерпателни. 

Проверка дали платформите, които улесняват продажбите от 
трети страни (например Ebay), отказват да поемат отговорност 
или поемат (ограничена) отговорност за сделки, сключени с 
трети страни 

Уверяване, че не са включени нежелани допълнителни услуги 
преди потвърждаване на покупка 

Примери за 
нагласи 

Възприемане на активна позиция при контактуване с продавачи 
и доставчици на услуги на отделните етапи от покупката 

Проактивна промяна на пароли на акаунти за електронна търговия 

 

2.2 Участие в P2P платформи и платформи в икономиката на съвместното 
потребление 

Разбиране на и участие в платформи в икономиката на споделянето или на 
съвместното потребление Участие в практики на микропродажби (P2P). Запознаване с 

различни и нови цифрови бизнес модели. 

Примери за 

знания 

Знания относно платформите за продажби пряко от едно лице на 

друго (P2P), платформите в икономиката на споделянето и на 
съвместното потребление за пре(продажба), обмен и отдаване 
под наем/наемане на стоки и услуги 

Разбиране на рисковете и възможностите от използването на 
платформи в икономиката на съвместното потребление 

Осъзнаване, че при покупката на стоки и услуги от частни лица 
или физически лица онлайн собствените права са различни от 
правата при покупката онлайн от търговец (например правото на 
анулиране на поръчка) 

Осъзнаване, че могат да възникнат правни и данъчни проблеми 

при продажбата на стоки и услуги или отдаването под наем на 
стаи, апартаменти или къщи чрез онлайн платформи 

Осъзнаване, че редовните продажби, отдаването под наем и т.н. 
чрез онлайн платформи срещу заплащане могат да 
представляват професионална дейност, която трябва да се 
декларира пред данъчните органи и подлежи на регулиране в 

съответния сектор 

Осъзнаване, че (в някои държави) съществува специален правен 
статус за микропредприемачите  

Осъзнаване, че някои онлайн платформи осигуряват съдействие 
и застраховка при проблеми със сделка между физически лица 

Знания как да се разграничат колективното финансиране и други 
платформи за съвместно потребление, които улесняват 

подаръците или размяната, от платформите, които улесняват 

продажбите/отдаването под наем/наемането или инвестициите 

Примери за 
умения 

Способност за оценка на надеждността на P2P платформа и 
платформа за съвместно потребление или споделяне 

Способност за проверка на надеждността на продавачите и 
предложенията в онлайн платформи, например чрез използване 

на рейтингови системи и оценки от потребители 

Способност да се прецени дали оценките от потребителите са 
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валидни и добре аргументирани, както и дали са достатъчни като 
брой, за да генерират доверие 

Способност за проверка какви са приложимите правила и 

задължения към собствената дейност на P2P платформи 

Способност за търсене и намиране на местни, национални и 
международни P2P платформи, които отговарят на собствените 
нужди 

Способност за комуникация с други физически лица в рамките на 
P2P платформи относно детайлите по сделки 

Способност за представяне на предложения по правилен начин и с 
ясни цени, включително разходи във връзка с плащането, такси за 
доставка и такси на платформите 

Примери за 
нагласи 

Критична оценка на възможностите и разходната ефективност на 
икономиката от типа „пряко от едно лице на друго“, както и 
нейните рискове 

Проактивна проверка на приложимите права и отговорностите при 
участие в P2P платформи или платформи в икономиката на 
споделянето или икономиката на съвместното потребление 

 

2.3 Управление на плащания и финанси чрез цифрови средства 

Осъществяване на плащания чрез цифрови средства и използване на финансови 
услуги онлайн по сигурен начин. Използване на цифрови технологии за проследяване 

и управление на личния бюджет. 

Примери за 

знания 

Осъзнаване, че цифровите устройства, включително таблети, 

компютри, смартфони, позволяват достъп до банкова сметка и 
разплащателни услуги навсякъде и по всяко време 

Осъзнаване, че услуги и стоки могат да бъдат заплатени чрез 
цифрови устройства (например мобилен телефон, смартфон) 

Знания как работят услугите по цифрови портфейли 

Осъзнаване на рисковете, свързани с използването на цифрови 
финансови услуги 

Осъзнаване колко е важно да се пазят пароли, PIN кодове и др. 

Осъзнаване, че системите за удостоверяване на онлайн 
плащания (например изпращане на код чрез SMS) осигуряват по-
висока степен на сигурност 

Осъзнаване, че при онлайн плащания никога не трябва да се 
съобщава четирицифрения PIN код на дебитна / разплащателна / 

кредитна карта, който се използва при теглене на пари или 
плащане във физически магазини 

Осъзнаване, че при електронната търговия не трябва да се 
изпраща сканирано копие на кредитни или банкови карти 

Осъзнаване, че сумата за покупката може да бъде изтеглена от 
собствената сметка незабавно към момента на покупката, 
въпреки че доставката ще бъде осъществена по-късно, освен ако 

продавачът не е посочил друго 

Осъзнаване, че на устройствата следва да бъде инсталиран 
софтуер за сигурност, за да бъдат защитени плащанията онлайн 

Примери за 
умения 

Способност за използване на устройства за достъп (например 
инструменти за удостоверяване) и цифрови финансови услуги 
(например банкиране, PayPal) по сигурен начин 

Способност за разпознаване на „фишинг“ или „фарминг“ атаки при 
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онлайн банкиране 

Способност да се определи дали онлайн плащанията са сигурни и 
криптирани чрез проверка на адресното поле/URL за „https“ вместо 

„http“ и знака за сигурност под формата на заключен катинар 

Способност да се оспори плащане в случай на използване на 
разплащателна/кредитна карта онлайн с цел измама, както и 
получаване на обезщетение 

Способност за разпознаване дали дадено плащане предполага 
автоматично повтарящи се покупки на стоки или автоматично 

подновяване на договора или абонамента 

Примери за 

нагласи 

Критична оценка на различни видове мерки за сигурност, 

използвани при цифрови сделки, и отдаване на значение на 
сигурността (например съхранение по сигурен начин на PIN 
кодове, пароли) 

Осъзнаване на ползите и рисковете от управлението на финанси и 

финансови сделки чрез цифрови средства 

 

2.4 Разбиране на авторски права, лицензии и договори за цифрови стоки и услуги 

Разбиране и предприемане на действия във връзка с права и отговорности, свързани 

с цифрово съдържание, стоки и услуги. 

Примери за 

знания 

Осъзнаване, че някои видове цифрово съдържание (музика, филми, книги 

и др.) са достъпни безплатно, а други се предлагат срещу заплащане 

Осъзнаване, че цифровото съдържание (музика, филми, книги и др.) 
могат да бъдат предмет на авторско право и че свалянето на 
материали, защитени от авторско право, без разрешение е незаконно 

Осъзнаване, че е незаконно да се качва и споделя определено 
съдържание, например музика 

Осъзнаване, че споделянето на незаконно свалено съдържание с други 
лица може да доведе до правни санкции 

Осъзнаване, че не е възможно да се анулира покупката на цифрово 
съдържание, след като вече е било свалено 

Знания какви лицензии се прилагат към стоките и услугите, от които се 

интересува лицето 

Осъзнаване, че по-голямата част от софтуера се използва съгласно 
лицензии, които трябва да се подновят при изтичането на техните срокове 

Осъзнаване, че стриймингът и свалянето на филми, шоупрограми и 
книги от пиратски уебсайтове е незаконно 

Осъзнаване, че някои видове цифрово съдържание (музика, филми, 

книги и др.) може да не са достъпни заради местоположението на 
лицето (т.е. блокиране на географски принцип) 

Примери за 
умения 

Способност да се провери кои уебсайтове предлагат незаконно 
сваляне или стрийминг 

Способност за избиране на законен материал за сваляне или качване. 

Способност за проверка и разбиране на правото за използване или 

повторно използване на цифрово съдържание и стоки, закупени от лицето 

Примери за 
нагласи 

Зачитане на авторското право и договорните условия и използване на 

официални разпространители за сваляне на филми, музика, книги 

Сравняване на ползите и рисковете от незаконно сваляне 

(например вируси, санкции) 
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2.5 Управление на лични данни и неприкосновеност на личния живот 

Защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот в рамките на 
цифровия пазар. Разбиране как да се споделя позволяваща идентифициране лична 

информация, като същевременно се осигурява лична защита и защита на други лица 
от рискове. Осъзнаване, че при цифровите услуги се осигурява „Политика за 
неприкосновеността на личния живот“ с цел информиране как се използват личните 
данни и предприемане на действия въз основа на тази информация. 

Примери за 

знания 

Осъзнаване, че при всяко посещение онлайн се споделя 

информация и данни за лицето, за неговите интереси във връзка 
с покупки и поведението му в търсачките, социалните медии 
и/или уебсайтовете, които посещава 

Осъзнаване, че не е лесно да се заличат лични данни или 
информация след като са били споделени, или да се прехвърлят 
на друг доставчик на услуги 

Разбиране, че посочването на съгласие с „Политика за 

неприкосновеността на личния живот“ може да означава съгласие 
личните данни на лицето да бъдат продавани на трети страни 

Знания какви мерки да се предприемат за защита и управление 
на личните данни и неприкосновеността на личния живот, за да 
се избегнат измами 

Разбиране, че се правят допускания относно поведението и 

интересите във връзка с осъществяването на покупки въз основа 

на автоматична обработка на данни (профилиране) 

Знания къде да отиде и към кого да се обърне лицето, когато има 
опасения относно използването на лични данни 

Осъзнаване, че личните данни се събират, обработват и 
съхраняват и извън ЕС, както и че в някои случаи може да се 
прилагат различни правила за защита на данните 

Знания как да се разбере дали лични данни на лицето се 
съхраняват от трети страни 

Осъзнаване, че личните данни могат да бъдат продадени на и 
използвани от трети страни с цел целеви маркетинг 

Осъзнаване, че в условията на цифровия пазар някои стоки и 

услуги могат да бъдат придобити „безплатно“ в замяна на личните 
данни на лицето, и разбиране на последиците от тази размяна 

Примери за 
умения 

Преглед на политиките за неприкосновеност на личния живот и 
идентифициране на ключовите условия относно използването на 
лични данни 

Идентифициране на условия от политиките за неприкосновеност 
на личния живот, които представляват заплаха за 

неприкосновеността на личния живот 

Проверка на политиките за неприкосновеност на личния живот, 
за да се установи дали лични данни се продават или прехвърлят 
на трети страни 

Способност за промяна на настройките за защита на данните в 
социалните медии 

Проверка какви правила за защита на данни се прилагат и 

използване на правата на лицето за достъп, коригиране и 
ограничаване на показването на лични данни 

Способност за осъществяване на достъп и коригиране или 
отправяне на искане за заличаване на лични данни, 
предоставени на продавач 
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Знания относно позоваването на правото да бъдеш забравен6 

Проверка на нивото на сигурност, предлагано от платформи, 
уебсайтове или приложения и (безплатни) цифрови услуги за 

електронна търговия 

Инсталиране на инструменти за подобряване на защитата на 
личния живот с цел защита на неприкосновеността на 
информация, която позволява идентифициране на лицето 

Сравняване на ползите и рисковете, ако/когато се споделят данни 
в цифровата среда 

Примери за 
нагласи 

Поемане на отговорност за защита на собствените лични данни и 
личните данни на други лица при осъществяване на покупки онлайн 

Ценене на защитата на личните данни при пазаруване онлайн 

Сравняване на ползите от споделянето на лични и потребителски 
данни (например за получаване на персонализирани предложения, 
форми с рисковете (например профилиране, кражба на 

самоличност, измами, сделки, при които липсва сигурност) 

 

2.6 Защита на здравето и безопасността 

Разбиране и избягване на рискове за физическото и психичното здраве и 
безопасността във връзка с информация, стоки и услуги на цифровия пазар. 

Примери за 

знания 

Разбиране, че поведението при осъществяването на покупки 

онлайн може да включва аспекти на пристрастяване 

Осъзнаване, че когато се купуват продукти онлайн, особено от 
уебсайтове или приложения за електронна търговия, 
разположени извън ЕС/ЕИП, е препоръчително да се прави 
повторна проверка дали продуктът отговаря на стандартите за 

безопасност на ЕС или е забранен в ЕС 

Осъзнаване, че медицинските съвети онлайн могат да бъдат 
ненадеждни или спонсорирани от производители/продавачи на 
медицински или парамедицински продукти 

Осъзнаване, че при покупката на медицински продукти онлайн 
логото на ЕС за онлайн продажба на лекарства показва, че 

уебсайтът или приложението работи законно и не продава 

фалшиви или незаконни продукти 

Осъзнаване, че продуктите втора употреба, които се закупуват, 
отдават под наем или заемат от други потребители онлайн, не 
подлежат на правилата относно безопасността на продуктите 

Примери за 

умения 

Проверка дали даден продукт подлежи на изтегляне или други 

ограничителни мерки в уебсайта RAPEX
7
 и/или на портала на ОИСР 

за изтегляне на продукти
8
 

Примери за 
нагласи 

Поемане на отговорност за защита на личното здраве и 
безопасност при пазаруване на цифровия пазар 

Критична оценка на въздействията върху благополучието, които 
могат да бъдат оказани от цифровото и вграденото в медиите 
предлагане на продукти 

Внимание във връзка с поведението при осъществяването на 
покупки и оценка на риска от пристрастяващо осъществяване на 
покупки онлайн 

                                           

6 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf 
7 http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm 
8 http://globalrecalls.oecd.org/ 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm
http://globalrecalls.oecd.org/
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Област 3: След покупката 

Действия, които се предприемат след покупката: споделяне на информация, 

отстояване на правата на потребителите, актуализиране на компетентностите на 

потребителите в областта на цифровите технологии. 

3.1  Споделяне на информация с други потребители на цифровия пазар 

3.2  Отстояване на правата на потребителите на цифровия пазар 

3.3  Установяване на пропуски и ограничения в компетентността на 

потребителите в областта на цифровите технологии 
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3.1 Споделяне на информация с други потребители на цифровия пазар 

Споделяне на оценки, знания, съвети и опит на цифровия пазар. 

Примери за 
знания 

Познаване на уебсайтове, които предлагат на ползвателите съвети 
относно продукти и услуги, и разбиране, че тяхната надеждност 
може да бъде различна 

Разбиране, че информацията може да се споделя анонимно или 
чрез профили 

Знания как да бъдат намерени уебсайтове, общности и групи в 

социалните медии, в които потребителите си помагат взаимно за 
решаване на проблеми, свързани с продукти и услуги 

Примери за 
умения 

Оценка на информацията относно стоки и услуги, която 
физическите лица споделят по цифров път 

Преценяване на стойността на съдържанието, което се споделя, и 
целевата аудитория, с която се споделя 

Споделяне на преживяване с други потребители в социални медии 
и цифрови платформи 

Предоставяне на съвети на други потребители чрез социалните 
медии, дискусионни форуми, онлайн рейтинг и др. 

Примери за 

нагласи 

Активно споделяне на собственото мнение относно продукти и услуги 

Сравняване на ползите и уловките, свързани с преживяванията и 
оценките, споделени от други потребители 

 

3.2 Отстояване на правата на потребителите на цифровия пазар 

Познаване на собствените права и отговорности като потребител в областта на 
цифровите технологии. Отстояване на собствените права след осъществяване на 
покупка и знания как да бъдат решени проблеми и спорове. 

Примери за 
знания 

Осъзнаване, че редица основни правила и права за защита на 
потребителите в областта на цифровите технологии в държавите от 
ЕС са сходни, но могат да бъдат (много) различни на други места 

Знания относно конкретните права на потребителите, които се 

прилагат само към покупките онлайн 

Знания как да се намери помощ за решаване на спорове и 

проблеми след покупката 

Осъзнаване на правото да бъдеш забравен9 

Осъзнаване на правото за анулиране при онлайн покупки на 

повечето стоки в 14-дневен срок от доставката и връщането на 
парите, без да се посочва обосновка 

Познаване на основните изключения от правото за анулиране на 
покупка (храна, продукти по поръчка, разопаковани CD и DVD 

дискове и софтуер, разопаковани хигиенни и здравни продукти, 
свързани с пътуване продукти като хотелски резервации и билети) 

Осъзнаване на значимостта на съгласието с условия, свързани с 
покупки в цифровата среда и сделки на цифровите пазари и 

платформи, както и последствията в тази връзка 

Осъзнаване, че съществуват онлайн варианти за извънсъдебна 
защита (онлайн уреждане на спорове), ако възникнат проблеми с 
онлайн сделка 

Осъзнаване, че съществуват различни видове варианти за защита 

                                           

9 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf
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Осъзнаване, че може да се анулират онлайн покупки, които не са 

доставени в рамките на 30  дни от покупката, ако навременната 
доставка е от съществено значение или ако не бъдат спазени 
условията за допълнително закъснение в разумен срок 

Осъзнаване, че права и отговорностите са в сила, когато се 

осъществяват онлайн покупки от търговец, и не са същите както 
когато се купува от частни лица 

Осъзнаване, че може да се подаде жалба до органите за уреждане 
на спор с търговец 

Примери за 
умения 

Намиране на независими съвети относно правата на потребителите 
в областта на цифровите технологии и защита 

Способност за подаване на формуляр за анулиране на онлайн покупка 

или изпращане на електронно писмо за анулиране на покупка 

Използване на различни средства за отстояване на права след 
онлайн покупка, независимо дали онлайн или не 

Упражняване на правата на потребител в практически ситуации 

Намиране на информация и/или цифрови платформи за защита и 

относно правата на потребителите 

Проверка на доставките при онлайн покупки преди подписването, 
че са получени 

Примери за 

нагласи 

Мотивация за отстояване на правата като потребител и подаване 

на жалба, ако е необходимо 

Увереност при предприемането на действия чрез отнасяне на 

въпроса към извънгаранционното обслужване, ако онлайн покупка 
не отговаря на описанието 

 

3.3 Identifying digital consumers competence gaps and limits 

To understand gaps and limits of one’s digital consumer competences. To keep updated 

with developments in the digital marketplace that have an influence on one’s opportunities 
and risks as a digital consumer.     

Примери за 
знания 

Разбиране и оценка на възможностите и рисковете, които 
технологиите предлагат на потребителите 

Разбиране, че собствените знания като потребител в областта на 
цифровите технологии могат да бъдат ограничени и че правилата 

на цифровия пазар се развиват бързо 

Разбиране на необходимостта от осъвременяване на собствената 

компетентност в областта на цифровите технологии с цел 
максимално възползване от възможностите, предлагани от 
цифровия пазар 

Примери за 
умения 

Притежаване на умения за осъвременяване на собствените знания 
относно възможностите за покупки и продажби, предлагани от 

цифровите технологии 

Способност за адаптиране към нови практики на цифровия пазар 

Примери за 
нагласи 

Увереност и готовност да се експериментира с нови цифрови 
инструменти и цифрови практики, които биха могли да бъдат от 

полза за собствения опит във връзка с осъществяването на 
покупки в цифровата среда 

Проследяване на технологичните развития и обръщане на 
внимание на ползите и рисковете, с които се сблъсква лицето в 
качеството си на потребител 
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III. Възможни приложения на DigCompConsumers 

В настоящия раздел се представят някои първоначални идеи за възможните 

приложения на Рамката за компетентност в областта на цифровите технологии за 

потребителите на национално и международно равнище. Двете основни категории 

приложения са свързани с изготвяне и подпомагане на политики и с планиране на 

указания в областта на образованието, обучението и заетостта, включително 

използването им за оценка и сертифициране.  

III.I  Изготвяне и подпомагане на политики 

В областта на изследванията по отношение на политиката за потребителите Рамката 

може да се използва за определяне на действителното равнище на компетентности 

на различни групи от населението чрез проучвания или поведенчески 

експерименти. Посочените знания и умения могат например да се използват за 

съставяне на въпросници за проучвания. Тези данни биха могли да подпомогнат 

разработването на политики за потребителите, да спомогнат за оценка на 

въздействието на различни видове мерки върху потребителите като цяло или 

специално върху конкретни потребителски групи, както и да спомогнат да бъдат 

доразвити понятията „уязвим потребител“ и „средностатистически потребител“. 

Изследванията с академични и политически цели също така могат да се използват за 

създаване на база от научни доказателства за образоване на потребителите, 

например за разработване на показатели, с които да се измери необходимостта и 

ефектите от усилията за образоване на потребителите. Липсата на такъв вид данни 

беше определена като една от основните пречки за развитието в областта на 

образоването на потребителите от страна на ОИСР и на национално равнище. 

На национално равнище Рамката би могла да се превърне в полезен инструмент за 

развитие на диалог между министерството, отговорно за политиката за 

потребителите, и министерството на образованието във връзка с включването на 

образоването на потребителите в областта на цифровите технологии в учебните 

планове и образованието за възрастни. Рамката би могла да се използва в 

националните стратегии относно политиката за потребителите и в политиките за 

образоване на потребителите за актуализиране и извършване на анализ на 

пропуските. 

III.II Планиране и оценка на дейности по обучение 

Рамката би могла да се използва за планиране на дейности по обучение от 

институти за обучение на преподаватели и от университети, от частни и публични 

организации в сферата на образованието, както и от индивидуални преподаватели. 

Рамката също така би могла да се използва от платформи за образоване на 

потребители на национално и европейско равнище за класифициране на 

съществуващите учебни материали, установяване на пропуски в материалите по 

отношение на компетентностите в областта на цифровите технологии или като 

насоки за преподавателите.  

В допълнение към това Рамката би могла да формира основата за разработването на 

инструменти за оценка, било то за самооценка или за изпитване на 

компетентностите в рамките на образователна или учебна среда.  
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IV. Заключения 

Настоящата публикация от поредицата „Науката в полза на политиката“ 

представлява референтната рамка за компетентност в областта на цифровите 

технологии за потребителите — DigCompConsumers. В нея се определят 14 

компетентности, групирани в три основни области: преди покупката, по време на 

покупката и след покупката. Рамката илюстрира всяка от тези компетентности с 

конкретни примери от гледна точка на знания, умения и компетентности. 

 

Общата цел на Рамката е да се повиши доверието на потребителите в цифровите 

покупки и продажби и да им се позволи да изпълняват активно и уверено своята 

роля на цифровия пазар. 

 

С оглед на тези цели Рамката е предвидена като концептуален и референтен модел. 

Примерите за знания, умения и нагласи, дадени за всяка компетентност, не са 

изчерпателни. Тяхната цел е да послужат като източник на вдъхновение за 

адаптиране към местните условия или към конкретна целева група или цел. 

 

Възможно е да се наложи последващо актуализиране на рамката за 

DigCompConsumers по две основни причини: първо, тъй като компетентността в 

областта на цифровите технологии трябва да се развива с промяната на 

технологиите и практиките; и второ, защото рамката все още е теоретична и 

концептуална и трябва да бъде изпитана в практиката. 

 

Практическото прилагане и използване на рамката ще демонстрират ползите от нея, 

нужните изменения и необходимостта от разработването на нива на компетентност 

за конкретни цели. Макар че се признава, че компетентностите невинаги се 

научават или придобиват в линейна последователност, такива нива на 

компетентност могат да осигурят възможности за определяне на стъпките към 

постигането им. Първите предложения за възможни приложения и нива на 

компетентност са публикувани като част от пълния доклад за DigCompConsumers, 

достъпен от ГД „Правосъдие и потребители“10 и могат да бъдат доразвити с оглед на 

практическото използване на рамката. 

 

 

 

 

  

                                           

10 http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: Речник 

Икономика на съвместното потребление и потребление: терминът означава 

бизнес модели, които улесняват пазарите за временно използване на стоки или 

услуги между доставчици (физически лица) и потребители или ползватели 

(физически лица). В икономиката на съвместното потребление има три категории 

участници: i) доставчиците на услуги, които споделят активи, ресурси, време и/или 

умения — те могат да бъдат частни лица, които предлагат услуги инцидентно, или 

доставчици на услуги в качеството им на професионалисти в дадена област; ii) 

ползвателите на тези услуги; и iii) посредниците, които свързват посредством 

онлайн платформа доставчиците и ползвателите и които улесняват сделките 

помежду им („платформи за съвместно потребление“). Обикновено при сделките в 

икономиката на съвместното потребление не се извършва смяна на собствеността и 

те може да се осъществяват със стопанска или с нестопанска цел. 

Авторско право: набор от нематериални права, които се предоставят по закон на 

автора или създателя на определени литературни или художествени произведения и 

съгласно които на това лице (или на страна, на която то прехвърли собствеността) 

за ограничен срок се предоставя изключителната привилегия да възпроизвежда 

произведенията с цел публикуване и продажба. 

Цифрово съдържание: всеки вид съдържание, съществуващо под формата на 

кодирани във формат за машинно четене цифрови данни, което може да се създава, 

разглежда, разпространява, изменя и съхранява чрез използване на компютри и 

цифрови технологии, например интернет. Съдържанието може да бъде или 

безплатно, или платено. Примерите за цифрово съдържание включват: уебстраници 

и уебсайтове, социални медии, данни и бази данни, цифрови аудиозаписи, като 

например mp3, и електронни книги, цифрови изображения, цифрови видеозаписи, 

видеоигри, компютърни програми и софтуер (Vuorikari и др., 2016 г.). 

Потребител в областта на цифровите технологии: лице, което закупува, 

споделя, продава стоки и услуги, като използва цифровата среда. 

Цифрова среда: контекст или „място“, чието съществуване е възможно благодарение 

на технологиите и цифровите устройства, често предавано чрез интернет или други 

цифрови средства, например мобилна телефонна мрежа. Записите и доказателствата за 

взаимодействието на дадено лице с цифрова среда представляват неговата цифрова 

следа. В DigComp и DigCompConsumers понятието цифрова среда се използва като 

контекст за действия в областта на цифровите технологии, без да се посочва конкретна 

технология или инструмент (Vuorikari и др., 2016 г.). 

Цифрова самоличност: цифровата самоличност е сборът от цялата информация за 

дадено лице, която е достъпна в цифров вид. Тя става все по-пълна и проследима 

под въздействието на експоненциалния ръст на наличните данни и големите 

информационни възможности за обработването им (BCG 2012 г.). Например дадено 

лице може да използва една електронна поща за лични дела и друга за своите 

сделки като потребител. 

Цифров пазар: в контекста на DigCompConsumers цифровият пазар представлява 

сборът от уебсайтове, онлайн магазини, приложения, игри и платформи, където 

потребителите могат да продават, споделят и купуват стоки и услуги. 

Лични данни: „лични данни“ означава всяка информация, свързана с 

идентифицирано или подлежащо на идентификация лице („съответно физическо 

лице“); за подлежащо на идентифициране лице се смята това лице, което може да бъде 

идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификационен номер или 

един или повече специфични признаци, отнасящи се до неговата физическа, 

физиологическа, психологическа, умствена, икономическа, културна или социална 

самоличност (Директивата на ЕС за защита на данните (Директива 95/46/ЕО)). 

Политика за неприкосновеността на личния живот: терминът е свързан със 

защитата на личните данни, например по какъв начин доставчик на данни събира, 

съхранява, защитава, разкрива, прехвърля и използва информация (данни) относно 

своите клиенти, какви данни се събират и др. 
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Устойчиво потребление: устойчивото потребление представлява потребление на 

стоки и услуги, които оказват минимално въздействие върху околната среда и които 

са социално справедливи и икономически жизнеспособни, като същевременно 

задоволяват основните потребности на хората в световен план. Устойчивото 

потребление е насочено към всеки, във всички сектори и всички нации, от отделни 

лица до правителства и многонационални конгломерати11. 

 

Устойчиво производство и потребление: „Използването на стоки и услуги, които 

отговаря на основните потребности и водят до по-добро качество на живот, като 

същевременно намаляват до минимум използването на природни ресурси и токсични 

материали и генерирането на отпадъци и замърсители в рамките на жизнения 

цикъл, за да не се застрашават нуждите на бъдещите поколения.“ (UNCSD, 1994 г.). 

 

  

                                           

11 http://www.gdrc.org/sustdev/concepts/22-s-consume.html 

http://www.gdrc.org/sustdev/concepts/22-s-consume.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Установяване на съответствие между 

DigComp и DigCompConsumers 

В таблицата по-долу е показано как компетентностите, определени в рамката за 

DigCompConsumers, се основават на Рамката за компетентност в областта на 

цифровите технологии за гражданите (DigComp 2.0). 

 

DigComp DigCompConsumers 

1.1 Разглеждане, търсене и филтриране на 
данни, информация и цифрово съдържание 

Разглеждане, търсене и филтриране на 
информация за стоки и услуги 

1.2 Оценка на данни, информация и цифрово 

съдържание 

Оценка и сравняване на информация за стоки и 

услуги 

  Разпознаване и оценка на търговски съобщения 
и реклами 

1.3 Управление на данни, информация и 
цифрово съдържание 

 

2.1 Общуване посредством цифрови 
технологии 

Общуване на цифровия пазар с цел покупки и 
продажби 

2.2 Споделяне посредством цифрови 
технологии 

Споделяне на информация с други потребители 
на цифровия пазар 

  Participating in collaborative economy platforms 

2.3 Предприемане на действия във връзка с 

гражданството посредством цифрови 
технологии 

Отстояване на правата на потребителите на 

цифровия пазар 

  Управление на плащания и финанси чрез 
цифрови средства 

2.4 Сътрудничество посредством цифрови 
технологии 

 

2.5 Етикет на поведение в мрежата  

2.6 
Управление на цифрова самоличност 

Управление на цифрова самоличност и профил 
в цифровия пазар 

3.1 Разработване на цифрово съдържание  

3.2 Интегриране и преработване на цифрово 
съдържание 

 

3.3 Авторски права и лицензии Разбиране на авторски права, лицензии и 
договори за цифрови стоки и услуги 

3.4 Програмиране  

4.1 Защита на устройства  

4.2 Защита на личните данни и 
неприкосновеността на личния живот 

Защита на личните данни и неприкосновеността 
на личния живот 

4.3 Защита на здравето и благосъстоянието Защита на здравето и безопасността 

4.4 Опазване на околната сре Отчитане на отговорното и устойчиво 
потребление на цифровите пазари 

5.1 Решаване на технически проблеми  

5.2 Идентифициране на нужди и технологични 

отговори 

 

5.3 Креативно създаване на цифрови 
технологии 

 

5.4 Идентифициране на пропуски в 

компетентността в областта на цифровите 
технологии 

Установяване на пропуски и ограничения в 

компетентността на потребителите в областта на 
цифровите технологии 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Участници в работните семинари 

Работен семинар в Брюксел на 14—15 декември 2015 г. 

 

Frank Molcker 
Фондация за европейски сертификат за 

компютърни умения (ECDL) 

Hanna Turetski 
Естонски съвет за защита на 

потребителите 

Cristophe Bernes 
Институт по неврокогнитивни науки, 

Париж (INC) 

Sissel Annie Husebråten 
Министерство на младежта, равенството и 

социалното приобщаване, Осло 

 

Австрийско министерство на социалните 

въпроси 

Taina Mäntylä 
Финландски орган за конкуренцията и 

потребителите 

Vera Fricke 
Федерация на германските организации на 

потребителите 

Anna Fielder 
 

Anita Forsnäsgård 
Шведска агенция за защита на 

потребителите 

Mattia Tempini ГД „Правосъдие и потребители“ на ЕК 

Julien Brugerolle ГД „Правосъдие и потребители“ на ЕК 

Katja Viertio ГД „Правосъдие и потребители“ на ЕК 

Anita Fokkema ГД „Правосъдие и потребители“ на ЕК 

Silvia Pella ГД „Правосъдие и потребители“ на ЕК 

Riina Vuorikari JRC на ЕК 

Yves Punie JRC на ЕК 

Martin Ulbrich 
ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и 

технологии“ към ЕК 

FAURE Jean-Pierre Секретариат, ЕИСК 

Emanuele Ciriolo ГД JRC на ЕК 

Barbara Brečko Експерт 

 

 

  



 

 

 

 

Работен семинар в Севиля на 28—29 април 2016 г. 

Hanna Turetski Естонски съвет за защита на потребителите 

Taina Mäntylä 
Финландски орган за конкуренцията и 

потребителите 

Vera Fricke 
Федерация на германските организации на 

потребителите 

Cristophe Bernes 
Институт по неврокогнитивни науки, Франция 

(INC) 

David Martin 
Европейско бюро на съюзите на потребителите 

(BEUC) 

Rieko Tamefuji ОИСР 

Muriel Santoro „Expertise France“ 

Ingrid Kjorstad 
Национален институт за проучвания сред 

потребителите (SIFO) 

Eva van Reijmersdal 
Факултет по социални и поведенчески науки 

Амстердамски университет 

Yves Punie JRC на ЕК 

Riina Vuorikari JRC на ЕК 

Stephanie Carretero JRC на ЕК 

Nuria Rodriguez JRC на ЕК 

René Van Bavel JRC на ЕК 

Anita Fokkema ГД „Правосъдие и потребители“ на ЕК 

Barbara Brečko Експерт 

Anusca Ferrari Експерт 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe Direct е служба, която ви помага да намерите отговори на въпросите, свързани с 

Европейския съюз. Безплатен телефонен номер (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 

(*) Някои мобилни телефонни оператори не предоставят достъп до номерата, започващи с 00 800, 

или начисляват заплащане за съответните разговори. 

 

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет. 

До нея има достъп чрез сървъра Европа http://europa.eu 

Как да се сдобием с публикациите на ЕС? 

 

Нашите публикации са достъпни от „EU Bookshop“ 

(https://bookshop.europa.eu/bg/home/), откъдето можете да поръчате чрез 

търговски представител по ваш избор. 

Службата за публикации разполага с мрежа от търговски представители в целия свят. 
Можете да получите техните данни за контакт, като изпратите факс на (352) 29 29-42758. 

 

 

 

 

http://europa.eu/
https://bookshop.europa.eu/bg/home/
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