
ПРОЕКТ
за изменние на Общи условия на договора с крайни потребители на Варна Нет ООД

в сила от 25.05.2018

1.Разпоредбата на чл. 7 се изменя и добива следния вид:

Личните данни, които Абонатът предоставя, както и личните данни, които Варна Нет  изготвя и 
генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от страна на Варна Нет 
в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита
на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на 
личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните 
данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна 
на Варна Нет, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт 
с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за 
защита на личните данни изисква да бъде предоставена на абонатите, се съдържа в Политиката за 
поверителност и защита на личните данни във Варна Нет, която е публикувана на интернет 
страницата на Варна Нет www.varna.net и е налична в офиса  на Варна нет(„Политика за 
поверителност“).“
2.Членове от 7.1 до 7.13, както и 5.15, 5.16 и 5.17се заличават
3.Член 5.19 добива следния вид: Варна Нет има право самостоятелно или чрез друго лице/лица да 
извършва първоначална и текуща кредитна оценка на Абонатите на Услугата, с оглед преценка 
събираемостта на вземанията. Допълнителна информация за обработката на данни, при изготвяне на
кредитната оценка се съдържа в „Политиката за поверителност на Варна Нет ООД“.                              
В зависимост от кредитната оценка, Варна Нет има право:
5.19.1. да откаже свързване към Мрежата;
5.19.2. да предостави достъп само до част от услугите;
5.19.3. да предостави достъп до Мрежата след внасяне на определена от Варна Нет гаранционна
сума;

3.Член 3.6 добива следния вид: 
3.6. Гарантиране на достъп до отворен интернет
3.6.1.Варна Нет третира еднакво еквивалентните категории трафик на данни.
3.6.2. Дейността на Варна Нет е приведена в съответствие с всички нормативни изисквания относно 
управлението на трафика, поддържането на качеството на достъпа до интернет и предоставянето на 
достъп до съдържание, приложения и услуги.
3.6.3. Скоростта и качеството на услугите за достъп до интернет зависят от типа технология, вида на 
ползваното устройство, натовареността на мрежата, едновременното ползване на услугата от няколко
устройства, архитектурни и географски особености и други.
3.6.4. Ограничения по отношение на достъпа до и/или ползването на услуги могат да съществуват във
връзка с необходимост от управление на трафик или заявени от потребителя допълнителни 
услуги.Варна Нет не носи отговорност за влошено качество на предоставяните услуги, което е в 
резултат от хардуерните и/или софтуерни характеристики на крайното устройство на потребителя или 
особености на неговото конкретно местоположение.
3.6.5. Варна Нет изпълнява стриктно нормативните актове на ЕС и на националното законодателство, 
което е в съответствие с правото на Съюза, свързани със законосъобразността на съдържанието, 
приложенията или услугите, или относно обществената сигурност, включително наказателното право, 
което изисква например блокирането на определено съдържание, приложения или услуги. Въз основа
на тези изисквания Варна Нет извършва управление на трафика съгласно изискванията на 
действащото законодателство.
3.6.6. Варна Нет третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, 
без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, 
до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените 
приложения или услуги и използваните крайни устройства. Извън това, Варна Нет може да прилага 
разумни (прозрачни, недискриминационни и пропорционални, основани на обективно различни 
технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик) мерки за 
управление на трафика. В тези мерки не се включва наблюдение на специфичното съдържание и те 
не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.
3.6.7. Варна Нет няма да предприема мерки за управление на трафика, които надхвърлят мерките, 
посочени във втора алинея (в това число–да блокира, забавя, променя, ограничава, упражнява 
намеса, влошава качеството или да дискриминира специфично съдържание, приложения или услуги 



или специфични категории от тях), с изключение на случаите, когато това е необходимо, и докато трае
необходимостта, с цел спазване на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и 
други публични органи, както и спазване на мерки, предвидени със закон; с цел запазване сигурността
и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; за предотвратяване на 
предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни 
претоварвания на мрежата. Предприетите мерки за управление на трафика може да засегнат 
неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите съобразно 
приложимото законодателство.
3.6.8. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено
ако това обработване е необходимо и пропорционално за постигане на описаните цели. Това 
обработване се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
3.6.9. Варна Нет има право свободно да предлага услуги, различни от услугите за достъп до интернет,
които са оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, 
когато оптимизирането е необходимо, за да се изпълнят изискванията за съдържанието, 
приложенията или услугите за определено ниво на качество, като в тези случаи информира абонатите
за начина, по който могат да се отразят върху услугите за достъп до интернет.
3.6.10. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за 
наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Варна Нет ООД не носи 
отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Варна нет ООД 
обстоятелства.


