
16.12.2009 (bg) 
 

 
 

 Резюме за гражданите  

Избор на уеб браузър за европейските потребители 

Вашият интернет – вашият избор 

 
За какво става въпрос? 
 

• В продължение на дълги години Майкрософт автоматично обвързваше своя 
браузър „Internet Explorer“ с използването на своята операционна система 
Windows.  

• Комисията се безпокоеше, че предвид господството на Майкрософт на пазара за 
компютърни операционни системи това ограничава избора на потребителите и 
води до по-малко на брой новаторски продукти на пазара. 

• През октомври 2009 г. Майкрософт се ангажира да премахне това препятствие 
пред конкуренцията. Сега Комисията направи този ангажимент задължителен за 
Майкрософт за период от 5 години. 

• От март 2010 г. потребителите на Windows ще могат да избират кой уеб браузър 
или браузъри да използват на компютъра си чрез екран за избор на браузъра. 

 

Кой ще има полза от това? 

 
• Над 100 милиона европейски потребители на Windows (XP, Vista, 7, и бъдещите 

версии) и милионите  потребители на системата в бъдеще. 

• Хората, използващи тези продукти за работа или обучение (въпреки че изборът 
може да бъде направен от компютърните специалисти във вашата фирма или учебно 
заведение)  

 

Как ще стане това на практика? 

 
• Ще видите „екран за избор на браузър“, на който ще можете свободно да изберете 

един (или няколко) от 12-те най-популярни уеб браузъра, като например Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Apple Safari и Opera. 

• Всеки браузър ще бъде придружен от информация от производителя, за да можете 
вие като потребители да направите свободен и информиран избор.  
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• Ако Internet Explorer е вашият браузър по подразбиране и сте избрали автоматично 
приемане на актуализации на Windows, ще бъдете препратени към екрана за избор 
автоматично. Ако не сте настроили системата да се актуализира автоматично, ще 
трябва да потвърдите дали искате да получите актуализацията за екрана за избор. 

 

Какво точно ще се промени? 

• Очаква се по-голямата конкуренция между браузърите да насърчи потребителите 
да избират различни браузъри.  

• Това от своя страна ще насърчи повече нововъведения при продуктите в тази 
област (цифрово съдържание, софтуер, уеб технологии и т.н.). 

 

Кога се очаква предложението да влезе в сила? 

Актуализацията на софтуера, свързана с екрана за избор на браузър, ще започне през 
март 2010 г.  
Екранът за избор на браузър ще бъде достъпен в продължение на 5 години.  

. 

 
 

За повече информация  

Често задавани въпроси и документи по случая 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html  
 
Повече за политиката на конкуренция  
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html  
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