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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно въздействието на рекламите върху поведението на потребителите
(2010/2052(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци 
към потребители на вътрешния пазар1,

– като взе предвид Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама2,

– като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, 
подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги)3,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, 
отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите 
(Регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите)4,

– Като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз5 и по-
специално член 7 (зачитане на личния и семейния живот) и член 8 (защита на 
личните данни),

– като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични 
данни и за свободното движение на тези данни6,

– като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации7,

– като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
08 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното 
общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар8,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно защитата на 
потребителите9,

                                               
1 OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
2 OВ L 376, 27.12.06, стр. 21.
3 OВ L 95, 15.04.2010 г., стр. 1.
4 OВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.
5 ОВ C 83, 30.03.2010 г., стр. 389.
6 OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

7 OВ L 201, 31.07.2002 г., стр. 37.
8 OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
9 Приети текстове от тази дата,  P7_TA(2010)0046.
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– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно таблото за 
резултатите за вътрешния пазар1,

– като взе предвид своята резолюция от 13 януари 2009 г. относно транспонирането, 
изпълнението и прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни 
търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и 
на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама2,

– като взе предвид своята резолюция от 18 ноември 2008 г. относно Индекса за 
развитие на пазарите на дребно3,

– като взе предвид резолюцията си от 3 септември 2008 г. относно влиянието на 
маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете4, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 януари 2009 г., озаглавено 
„Проследяване на резултатите за потребителите в единния пазар: Второ издание 
на индекса за развитие на пазарите на дребно“5, както и придружаващия го 
работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Второ издание на 
индекса за развитие на пазарите на дребно“6, 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 29 март 2010 г., 
озаглавен „Индекс за развитие на пазарите на дребно – доколко потребителите се 
чувстват на своя територия на вътрешния пазар – Мониторинг на интеграцията на 
вътрешния пазар на дребно и контролни показатели на потребителската среда в 
държавите-членки”7,

– като взе предвид доклада относно защитата на потребителите на вътрешния пазар, 
публикуван от Комисията през октомври 2008 г. в специалното издание на 
Евробарометър № 298, 

– като взе предвид аналитичния доклад относно отношението към трансграничната 
търговия и защитата на потребителите, публикуван от Комисията през март 2010 
г. във Флаш Евробарометър № 282,

– като взе предвид европейския подход към медийната грамотност в електронна 
среда8,

– като взе предвид насоките на Комисията относно прилагането на Директивата за 
нелоялните търговски практики9,

– като взе предвид становище 2/2010 относно поведенческата реклама онлайн, 
прието на 22 юни 2010 г. от работната група  „Защита на данните по член 29”,

– като взе предвид становище 5/2009 относно социалните мрежи онлайн, прието на 
12 юни 2009 г. от работната група  „Защита на данните по член 29”,

                                               
1 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2010)0051.
2 ОВ C 46 E, 24.2.2010 г., стр. 26.
3 ОВ C 16 E, 22.2.2010 г., стр. 5.
4 ОВ C 295 E, 04.12.2009 г., стр. 43.
5 COM(2009) 0025.
6 SEC (2009) 0076.
7 SEC (2010) 0385.
8 COM(2007) 0833.
9 SEC (2009) 1666.
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– като взе предвид съобщението на френската Национална комисия за информатика 
и свободи (CNIL) от 5 февруари 2009 г., озаглавено „Целева онлайн реклама”,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,
– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите и становището на комисията по правата на жените и равенството 
между половете (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че рекламата стимулира конкуренцията и 
конкурентоспособността, бори се срещу злоупотребите с господстващо 
положение и насърчава иновациите на вътрешния пазар, и има следователно 
положително въздействие по отношение на потребителите,

Б. като има предвид, че рекламата може обаче да окаже отрицателно въздействие 
върху вътрешния пазар и потребителите (нелоялни практики, нахлуване в 
публичното/частното пространство, насочване към определена целева група 
потребители, пречки за влизане на вътрешния пазар и нарушаването му),

В. като има предвид, че нелоялните търговски практики остават многобройни в 
областта на рекламата,

Г. като има предвид важността на въздействието на развитието на 
комуникационните средства в областта на рекламата,

Д. като има предвид развитието на рекламата, насочена към определена целева група
потребители (контекстуална, персонализирана, поведенческа), за която се 
предполага, че е адаптирана към интересите на ползвателите на интернет, и която 
понякога се основава на проследяване на отделните лица (т.нар. „бисквитки”, 
създаване на профили, географска локализация),

Е. като има предвид, че особено уязвимите категории лица, считани за такива 
поради умствено или физическо увреждане, поради възрастта им или тяхната 
доверчивост, трябва да бъдат обект на особена защита,

Оценка на действащата законодателна/незаконодателна рамка
1. счита, че Директивата за нелоялните търговски практики предоставя 

необходимата юридическа рамка за борба срещу заблуждаващата и агресивна 
реклама, въпреки че все още не е възможна цялостна оценка;

2. подчертава, че различията в тълкуването и прилагането на национално равнище 
не са довели до желаното равнище на хармонизиране;

3. отправя искане към Комисията редовно да актуализира насоките си относно 
прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики;  насърчава 
държавите-членки въз възможно най-голяма степен да вземат под внимание тези 
насоки;

4. приветства координираните действия по контрол, проведени от държавите-членки 
(систематичната проверка „Sweep”); призова този вид действия да се прилагат 
нееднократно и да се разшири приложното им поле;

5. призовава държавите-членки да предоставят на компетентните си органи 
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средствата и ресурсите, необходими за техните действия;
6. насърчава практиката на саморегулиране, която по динамичен, гъвкав и отговорен 

начин допълва действащата законодателна рамка; призовава държавите-членки, 
които все още не разполагат с органи за саморегулиране, да улеснят тяхното 
създаване и/или официално да ги признаят;

7. подчертава границите на саморегулирането, което не може да замени 
законодателството (например в областта на санкциите);

8. насърчава съвместното регулиране, което включва различните заинтересовани 
страни в законодателното развитие; 

9. призовава държавите-членки, които не са приложили Директивата за 
аудиовизуалните медийни услуги, да го направят без отлагане; очаква с интерес 
публикуването от Комисията на доклада относно прилагането на Директивата за 
аудиовизуалните медийни услуги и подчертава, че е необходимо да се взима под 
внимание използването на новите технологии (например телевизия през IP адрес);

Проблематика, възникнала с развитието на интернет/на новите технологии

10. изразява съжаление по повод на развитието на „скрита” реклама по интернет, 
която не попада в обхвата на Директивата за нелоялните търговски практики 
(отношения потребител – потребител (С2С)), посредством разпространението на 
коментари в социални мрежи, форуми или блогове, които по съдържание трудно 
се различават от обикновено изразяване на мнение; 

11. предлага на държавите-членки да насърчават установяването в рамките на 
форумите на наблюдатели/регулатори, които са запознати с рисковете от скритата 
реклама;

12. изразява безпокойството си по повод на банализирането на поведенческата 
реклама и развитието на натрапващи се рекламни практики (четене на 
съдържанието на електронната поща, използване на социалните мрежи и 
географската локализация, пренасочване на целевите реклами);

13. подчертава опасността, създавана от дружествата, едновременно доставчици на 
съдържание и рекламни агенции (възможно смесване на данните, събирани при 
тези две дейности), и отправя искане към Комисията да гарантира, че не може да 
има изтичане на информация между различните равнища на събиране на данни;

14. подчертава, че потребителите трябва да бъдат информирани в ясна, четлива и 
сбита форма за събирането, обработката и използването на техните данни;

15. подчертава, че е необходимо потребителят да бъде изчерпателно информиран, 
когато приема реклами в замяна на ценови промени, резултат от поведенчески 
маркетингови техники; 

16. призовава Комисията:
- да извърши задълбочено проучване на новите рекламни практики онлайн и чрез 
мобилните телефони;
- да забрани системното и без подбор изпращане на рекламни съобщения на 
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мобилните телефони на всички ползватели, разположени в зоната на обхват на 
рекламен афиш, посредством технологията „блутут”, без тяхното предварително 
съгласие;
- да забрани четенето от трети лица на съдържанието на личната електронна 
поща;
- рекламите, разпространявани по електронна поща, да съдържат задължително 
линк, позволяващ автоматично да се откаже всяка бъдеща реклама;
- да се прилагат техники, които позволяват да се разграничават „бисквитките” за 
рекламно проследяване, за които задължително се изисква свободно и ясно 
изразено предварително съгласие, от другите „бисквитки”;

- да насърчава използването на параметри по подразбиране за информационните 
системи, продавани на широките потребители, и за услугите, свързани със 
социалните мрежи, в съответствие с най-строгите критерии за защита на данните;
- да установи общностна система за обозначаване на сайтовете по модела на 
проекта за „Европейски печат за неприкосновеност на личния живот” („European 
Privacy Seal”), която да удостоверява тяхното равнище в областта на защитата на 
личните данни;
- да ограничи онлайн рекламата на алкохол само до сайтовете на 
професионалистите от този сектор и на местните общности/туристически офиси, 
като същевременно се забраняват натрапващи се рекламни практики;

- да преразгледа режима на ограничена отговорност на услугите на 
информационното общество, за да се гарантира, че за продажбата на 
наименование на марка, регистрирано като ключова дума с рекламна цел в 
търсачка, се изисква предварителното разрешение от собственика на марката;

Защита на уязвимите категории

17. отправя искане към Комисията да изготви подробен анализ на въздействието на 
заблуждаващата и агресивна реклама върху уязвимите потребители, по-специално 
деца и юноши;

18. изисква специфичните области на интереси за децата да не са предмет на 
рекламно таргетиране;

Обучение/информиране на различните участници

19. подчертава основното значение на прозрачността и информирането на 
потребителите в областта на рекламата, както и необходимостта от развиване на 
критичен подход от страна на потребителите към медиите по отношение на 
качеството на съдържанието;

20. призовава Комисията:

- да включи в индекса за развитие на пазарите на дребно показатели относно 
рекламата;
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- да подготви информационни кампании относно правата на потребителите в 
областта на рекламата, по-специално по отношение на използването на техните 
лични данни, и да разработи педагогически инструменти, които да информират 
потребителите относно начините за защита в интернет на техния личен живот; 

- да разработи програма на Съюза за изучаване на рекламния инструмент, 
предназначен за децата, по модела на британската инициатива Media Smart;

- да включи обозначение „поведенческа реклама” в съответните онлайн реклами и 
информационен прозорец, обобщаващ елементите, необходими за разбирането на 
тази практика;

21. отправя искане към държавите-членки да насърчават националните органи и/или 
органите за саморегулиране да провеждат информационни кампании за 
повишаване на осведомеността на МСП относно правните им задължения в 
областта на рекламата;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящият доклад засяга нелоялните търговски практики в областта на рекламата, 
определени от Директивата за нелоялните търговски практики, и се съсредоточава 
върху проблематиките, свързани с развитието на нови рекламни практики и 
технологии. Той не засяга”бизнес-бизнес” отношенията („B2B”), които попадат в 
обхвата по-специално на Директива 2006/114/CО.

Докладчикът предпочете специфичен и целеви подход, тъй като желае да избегне 
подход със социално-философски характер.

Рекламата е инструмент, който е в полза както на вътрешния пазар, тъй като спомага за 
гладкия ход на икономическата дейност (стимулиране на конкуренцията, 
конкурентоспособността, иновациите и креативността), така и на потребителите 
(разнообразие в избора, понижаване на цените). Тя е важен икономически сектор, като 
само онлайн рекламата представлява повече от 14 милиарда евро на европейския пазар.

Въпреки това, рекламата не трябва да се идеализира: нелоялни практики, нахлуване в 
общественото пространство (например билбордове) и частното пространство (напр. 
нежелана електронна поща), таргетиране на уязвими лица (напр. деца, 
свръхзадлъжнели физически лица), създаване на потенциални пречки за влизане на 
вътрешния пазар (когато необходимите за реклама разходи са прекалено високи), 
нарушаване на вътрешния пазар (покупки на стоки/услуги, които обикновено 
потребителите не биха купили).

Оценка на действащото законодателство

Докладчикът подчертава проблемите за прилагане на Директивата за нелоялните 
търговски практики и отправя искане:

-към държавите-членки - да предоставят на националните органи необходимите 
човешки, финансови и технологични ресурси;

- към Комисията - редовно да актуализира насоките си за прилагането на Директивата 
за нелоялните търговски практики. 

Важно е да се засили европейското сътрудничество в борбата срещу нелоялните 
практики в областта на онлайн рекламата, за което е пример успехът на „Sweep” 
(систематичен и едновременен контрол на сайтове от страна на държавите-членки), 
който досега се ограничаваше до три сектора (самолетни билети, мелодии за мобилни 
телефони и електронни апарати). Докладчикът предлага да се увеличат тяхното 
приложно поле и честота. 

Докладчикът насърчава също така съвместното регулиране, което включва 
различните заинтересовани страни в законодателното развитие и по този начин 
подобрява ефективността и приложимостта на мерките.

Що се отнася до аудиовизуалната област, докладчикът подчертава, че до настоящия 
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момент 12 държави-членки все още не са приложили Директивата за нелоялните 
търговски практики. Според него е целесъобразно бъдещият доклад относно 
прилагането на тази директива да включи анализ на въздействието на новите 
технологии (напр. телевизия през IP адрес).

Саморегулиране

Саморегулирането е често срещано в областта на рекламата, въпреки че значението 
му е различно в зависимост от националните традиции. То представлява динамичен и 
гъвкав подход, който отговаря на бързото развитие на рекламния сектор и е насочен 
към засилването на чувството на отговорност на участниците и разпространението на 
добрите практики. Съществува международен кодекс за етично поведение, изготвен от 
Международната търговска камара, който установява основните принципи (напр. 
обществено приличие), допълнен от кодекси за специфични области (напр.алкохол); в 
съответствие с този кодекс националните органи за саморегулиране в различните 
държави-членки изготвят национални етични кодекси. 

Докладчикът желае да насърчи саморегулирането, за да утвърди традиция за 
самодисциплина и отговорна комуникация, като същевременно отчита ограниченията, 
присъщи на саморегулирането (напр. възможностите за налагане на санкции). 
Саморегулирането допълва законодателството, но не го заменя.

Проблематика, създадена от използването на новите технологии

Развитието на новите рекламни технологии и практики доведе до дълбоки промени 
(интернет, социални мрежи, форуми, блогове, растяща мобилност на ползвателите, 
подем на цифровите продукти). 

Интернет радикално се различава от другите комуникационни средства (анонимност, 
бързина на отговорите, много широк обсег, комбиниране на текст, видео, музика и др., 
трудно осъществяване на контрол от страна на националните органи) и се превърна в 
основен рекламен канал. 

Докладчикът счита, че въпросът за рекламата по интернет и мобилните апарати
трябва да бъде разгледан задълбочено, и иска от Комисията да се направи проучване 
относно тези нови практики.

Докладчикът подчертава случая с целевата реклама, която може да се проявява под 
различни форми: 

- контекстуална реклама, свързана със съдържанието, непосредствено предоставяно на 
ползвателя на интернет, и използваните ключови думи;

- персонализирана реклама, свързани с познати характеристики на ползвателя на 
интернет като възраст, пол, местоположение и др.

- поведенческа реклама, свързана с анализ на поведението на ползвателя на интернет с 
течение на времето (сайтове, които посещава, покупки онлайн и др.).
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Въпреки че персонализирането на рекламата само по себе си не е проблем 
(предложения за продукти/услуги, съответстващи на вкусовете на потребителя, и др.), 
то не трябва да води до развитието на натрапваща се реклама, основаваща се на 
проследяване на потребителите, което нарушава принципите за защита на личните 
данни и личния живот. 

В тази връзка докладчикът предлага мерки за защита на потребителите:

- забрана за изпращане без подбор на нежелани рекламни съобщения на мобилните 
телефони посредством технологията „блутут” без предварително съгласие;

- информиране на потребителите в ясна, четлива и сбита форма за събирането, 
обработката и използването на техните данни;

- улесняване, в случая с рекламите, изпращани по електронна поща, на отказа от всяка 
бъдеща реклама посредством пряк и действащ линк;

- забрана за четене с рекламни цели на съдържанието на личната електронна поща (тази 
практика се основава на техника, подобна на техниката на антиспам филтрите, но 
различаваща се от нея по своята цел);

- гарантиране, че няма изтичане на данните, събирани в рамките на предоставянето на 
услуга (например електронни съобщения) и в рамките на рекламни дейности;

- гарантиране, че потребителят е информиран относно дискриминационните практики, 
които понякога са резултат от поведенческата реклама (напр. промяна на цената в 
зависимост от профила на потребителя на интернет): прозрачност на практиката, 
уточняване на реалната цена преди промяната и др.;

- разграничаване на рекламните „бисквитки”, за които се изисква предварителното 
съгласие на потребителя, от другите;

- насърчаване на използването на параметри по подразбиране за системите за защита на 
личния живот в интернет в съответствие с най-високите стандарти (принцип „privacy 
by design“ - прилагане на изискванията за защита на данните на най-ранния 
възможен етап от цикъла на развитие на технологичните нововъведения); 

- създаване на общностно обозначение на интернет сайтовете, които спазват 
законодателството на ЕС относно защитата на личните данни по модела на проекта за 
Европейски печат за неприкосновеност на личния живот (доброволен 
трансевропейски етикет, удостоверяващ съответствието на информационните 
продукти или услуги със законодателството на ЕС относно защитата на данните, 
който се подкрепя от множество национални и регионални органи в различни 
държави-членки);

- ограничаване на онлайн рекламата на алкохол;
- преразглеждане на  режима на ограничена отговорност на услугите на 

информационното общество в рамките на продажбите на наименование на марка, 
регистрирано като ключова дума с рекламна цел в търсачка, като се включи 
предварителното разрешение на собственика на марката (напр. сайтове, съдържащи 
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ключова дума, която пренасочва потребителите към сайтове на фалшифицирани 
продукти).

Друг аспект на онлайн рекламата включва „скритите” форми на реклама, в които 
участват единствено потребители посредством разпространението на коментари във 
форуми относно даден продукт или услуга (напр. Trip Advisor). Тези коментари могат с 
едно кликване да съсипят репутацията на дадено предприятие и да заблудят 
потребителите. 

Директивата за нелоялните търговски практики обхваща онлайн рекламата в 
отношенията между предприятията (обявили се като предприятия или представили се 
за потребители) и потребителите и изключва отношенията между потребителите. 
Въпреки че е трудно да се разграничи коментар в резултат на личен опит от рекламата 
и че анонимността на коментарите затруднява контрола, тази форма на лъжлива 
реклама засяга както потребителите, така и съответните предприятия. Освен това, 
развитието на сайтове за наддаване в интернет създаде нова форма на реклама между 
потребители, която не попада в обхвата на Директивата за нелоялните търговски 
практики, нито в обхвата на обичайното определение за реклама.

В тази връзка докладчикът предлага да се насърчи установяването в рамките на 
форумите на наблюдатели/регулатори, които са запознати с рисковете от скритата 
реклама и могат бързо да реагират, ако даден коментари им изглежда съмнителен.  
Важно е обаче да се установи баланс между защитата на потребителите онлайн и 
свободата на изразяване на мнение.

И накрая, докладчикът засяга въпроса относно рекламните техники посредством 
социалните мрежи. Социалните мрежи заемат все по-важно място в обществото, по-
специално за младите хора: залог за общителност (Facebook), търсене на работа 
(LinkedIn). Значителният брой сведения, разменяни между „приятели” на тези сайтове, 
често се използват за рекламни цели (напр. „Харесвам” на Facebook: разпространение 
до списъка на „приятелите” на избора на продукт, на марка и т.н. чрез кликване върху 
„Харесвам” на търговски сайт, партньор на Facebook).

Защита на уязвимите категории

Най-уязвимите лица (деца, юноши, възрастни хора и др.) трябва да са обект на особена 
защита. Затова докладчикът отправя искане към Комисията за провеждане на 
проучване относно въздействието на заблуждаващата и агресивна реклама върху 
уязвимите потребители и припомня, че децата, поради своята голяма впечатлителност и 
любопитство, по-слабо развита свободна воля и възможна податливост на влияние, не 
трябва да стават обект на специално насочена към тях реклама.

Образование, информиране и обучение на различните участници

Докладчикът отбелязва, че съществува недостиг на информация относно правата на 
потребителите в областта на рекламата, и затова предлага да се улесни достъпът до 
информация и да се увеличи прозрачността (напр. обозначение „поведенческа реклама” 
на съответните реклами; по-ясно представяне на правните изисквания).
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Тъй като обществеността често не е запозната с проблемите, свързани с използването 
на личните данни, нито с инструментите на разположение за справяне с тези 
проблеми, докладчикът предлага да се проведат информационни кампании относно 
правата на потребителите в областта на рекламата, по-специално по отношение на 
използването на личните данни, независимо дали са предоставени доброволно или са 
събрани автоматично. Той предлага също така създаването на педагогически 
инструменти за ползвателите на интернет, които да ги информират относно 
технологиите на управление на „следите”, оставяни в мрежата, и начините за защита на 
личния живот.

Също така, необходимо е да се развива критичен подход към медиите по отношение на 
качеството на съдържанието. Добре информираният потребите е по-силен потребител. 
В отговор на липсата на познания относно рекламните техники докладчикът 
предлага да се разработи педагогическа програма на равнище ЕС по модела на 
британската инициатива „Media Smart”, стартирала през 2002 г. и подета в отделни 
държави-членки. Става въпрос за образователна програма с нестопанска цел, 
предназначена за децата на възраст между 6 и 11 години, разработена в училищна среда 
със съдействието на семействата и насочена към помагане на децата по-добре да 
разбират и тълкуват рекламните инструменти и следователно да ги владеят в по-голяма 
степен.

Докладчикът отбелязва, че развитието на интернет и цифровите технологии е улеснило 
и демократизирало достъпа до рекламните техники (напр. AdSense), но че тези 
техники често се използват, без да се познават действащите правила в тази област. 
Поради това докладчикът подчертава необходимостта от обучение на МСП, все по-
голям брой от които правят онлайн реклама, относно медиите и предлага на държавите-
членки да насърчават държавните органи и/или органите за саморегулиране да 
осъществят информационни кампании, за да се повиши осведомеността на МСП по 
тези въпроси.


