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„А
Ако тър
рговцитте ми да
ават ясн
на и
подробн
на инфо
ормация
я, това у
увелича
ава
д
доверие
то ми и в тях, и в паза
ара“
П
Потреби
тел

„Я
Ясната и подро
обна ин
нформа
ация
пр
реди покупка ми
м пома
ага да взема
в
пр
равилни
ите реш
шения дали
д
на
аистина
а
же
елая дадени продукти“
По
отребиттел

„А
Ако вси
ички тър
рговци изпълн
няват
задълже
ението си
с да ин
нформи
ират кли
иентите
с ясно и подро
си
обно пр
реди поккупка, това
га
арантир
ра по-сп
праведл
ливи и р
равнопо
оставен
ни
у
условия
на паза
ара“
М
МСП
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Въ
ъведени
ие
Скъп
пи предприе
емачи,
Този
и наръчник е част от проекта „Го
отови за по
отребителсккото право““, специално
о предназначен за ми
икро-,
малкките и средн
ните предпр
риятия, обсл
лужващи поттребители.
в цяла Ев
Прое
ектът „Гото
ови за потребителскотто право“ е проект, който се изпълнява
и
вропа от BEUC
B
(Евр
ропейската организаци
ия на потр
ребителите) съвместно
о с UEAPM
ME („Гласъ
ът на МСП
П в Европа
а“) и
Euro
ochambres (А
Асоциациятта на европ
пейските тър
рговско-промишлени ка
амари). Фин
нансира се от Европей
йския
съюзз с подкрепа
ата на Европейския пар
рламент и Европейската
а комисия.
Целтта на проектта е да Ви помогнем
п
да
а изпълните изискванията на потребителското право на ЕС
С.
Потр
ребителскотто право на ЕС се съдъ
ържа в разли
ични законо
одателни акттове, приети
и от Европе
ейския съюз през
посл
ледните 25 години и тр
ранспониран
ни от всичкки държави – членки на ЕС, в нац
ционалното им право. През
2017
7 г. Европей
йската комиссия проведе
е оценка на
а това дали правилата все още иззпълняват своята
с
цел. Като
цяло
о резултатъ
ът беше положителе
п
н

1

. Споре
ед основна
ата констаттация орган
ните трябв
ва да прил
лагат

съществуващитте правила по-добре и предприяти
ията и потребителите също
с
трябв
ва да ги поззнават по-до
обре.
ектът „Готов
ви за потреб
бителското право“
п
има за цел да по
овиши знани
ията на търговците, и особено
о
на МСП,
М
Прое
за пр
равата на по
отребителитте и правните задължения, които им
и съответсттват.
Наръ
ъчникът се състои от пет
п модула. Всеки от тя
ях разглежд
да определе
ена тема отт потребителското прав
во на
ЕС:


Модул 1 третира пр
равилата отн
носно изискванията за предоставян
п
не на предд
договорна ин
нформация..



Модул 2 представя
я правилатта за право
ото на потр
ребителя на
а отказ от договори от
о разстоян
ние и
договори, сключени
и извън търгговски обектт.



Модул 3 се занима
ава със сред
дствата за защита, кои
ито търговците трябва да осигурят, ако не сп
пазят
даден до
оговор.



Модул 4 акцентира върху нелоялните търгговски практтики и нерав
вноправните
е условия в договорите.



Модул 5 представя алтернатив
вното решав
ване на спор
рове (АРС) и платформ
мата за онла
айн решаван
не на
спорове
е (ОРС) – официален
н уебсайт, управляван от Евро
окомисията и целящ да помогне
е на
потребителите и тъ
ърговците да
а решават своите споро
ове извън съ
ъда.

Този
и наръчник е само ед
дин от обра
азователнитте материал
ли, създаде
ени в рамки
ите на проекта „Готов
ви за
потр
ребителското право“. На уебсайта consumerlaw
wready.eu може
м
да нам
мерите и друуги учебни материали, като
виде
еа, минитесттове и „е-те
ест“, даващ правото на сертификатт. Освен тов
ва във форуума може да
д се свърже
ете с
експ
перти и други МСП.
1

Повече информация за оценката
а, констатациитте и последващ
щите действия може да намерите на уебсай
йта на Европей
йската комисия
я (на
ийски език): http
p://ec.europa.eu
u/newsroom/just/item-detail.cfm
m?item_id=5933
32
англи

4

Първият модул от наръчн
ника има за
а цел да Ви
и запознае с преддого
оворната ин
нформация, която Вие като
ва да пред
длагате пре
еди сключва
ането на договор
д
с потребител
п
с описва каква
к
търгговец трябв
. В него се
инфо
ормация, как
к
и кога
а трябва да предста
авите и се
с
дават съвети,
с
за да изпъл
лните по-л
лесно
зако
онодателството.
В мо
одула са пр
редставени изискваниятта за предо
оставяне на
а преддогово
орна инфор
рмация съгл
ласно Дирекктива
2011
1/83/ЕС относно права
ата на потр
ребителите (ДПП), транспонирана
а в национа
алното зако
онодателств
во на
държ
жавите – чл
ленки на ЕС
С. За по-под
дробна инфо
ормация въ
ъв връзка с разпоредби
ите на Директивата отн
носно
прав
вата на поттребителите
е прочетете Ръководс
ството на Европейска
Е
ата комиси
ия 2 , публику
увано на вссички
официални езиц
ци на ЕС.
ен тези хор
ризонтални изисквания
я може да са приложи
ими и други
и, предимно
о характерн
ни за отдел
лните
Осве
сектори – незав
висимо от изискваният
и
та за предо
оставяне на информаци
ия по ДПП или едновр
ременно с тях
т –
ред вида договор
д
(на
апр. потреб
бителски кр
редит, пакетно туристическо пъттуване и др.).
д
Тези други
д
спор
изиссквания са извън
и
обхва
ата на насто
оящия наръ
ъчник, но Ви
и препоръчв
ваме да се запознаете
е с онези отт тях,
3
коитто имат отно
ошение към
м Вашата сф
фера на де
ейност. База
ата данни за
з потреби
ителското право
п
и би
изнес

портталът „Ваш
шата Европа
а“4 може да
а Ви бъдат от
о полза за събиране
с
на
а необходим
мата информ
мация.
Надя
яваме се ин
нформациятта в наръчни
ика да Ви бъ
ъде полезна
а.

2

Вж. http://ec.europa
a.eu/justice/conssumer-marketin
ng/files/crd_guid
dance_bg.pdf
Вж. https://e-justice
e.europa.eu/hom
me.do
4
Вж. http://europa.eu
u/youreurope/bu
usiness/index_b
bg.htm
3
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Моду
ул 1

6

Какво е потреби
ителско
о право
о
на ЕС?
Потр
ребителскотто право на ЕС се състо
ои от
разл
лични групи правила.

Мога
М
ли
и да изкключа или
и
огранич
о
ча прил
лагането
о на
потреби
п
ителско
ото пра
аво?
Нито Вие, нитто някой друуг може да изключи
и
или
и

Те се отнасят до
о лоялния характер
х
на търговските
е
оправността на условията в
пракктики, равно
дого
оворите, изи
искванията за
з предостав
вяне на
пред
ддоговорна информация, правото на
н
потр
ребителя на отказ и друуги правила за защита на
н
потр
ребителите, характерни
и за определ
лени видове
е
потр
ребителски договори
д
(на
апр. договор
ри, съставен
ни
извъ
ън търговски
и обект, дого
овори, сключени от
разсстояние, при
имерно онла
айн) и/или за
а определен
ни
сектори (напр. договори
д
за потребител
лски кредити
и,
овори за паккетни пътува
ания, догово
ори за
дого
разп
пределено във
в времето ползване на
н
собсственост и т.н.).
Спаззването на цялото
ц
потр
ребителско

а потребител
лското прав
во.
огграничи прилагането на
Например незаконно е да включвате
е в даден
до
оговор условия, в които
о изразявате
е намерение
ето
си
и да изключите или огра
аничите при
илагането на
а
по
отребителсккото право, от типа на: „Към
„
настоя
ящия
до
оговор не се
е прилагат п
правилата за
а
по
отребителскките договор
ри, а правил
лата на общ
щото
до
оговорно пр
раво“. Подоб
бно изявлен
ние не само че
ня
яма да има правно дейсствие и няма да задълж
жава
по
отребителя,, но при определени обстоятелства
а
мо
оже да се окаже и нело
оялна търгов
вска практикка7.

Всеки
В
ли, койтто купув
ва от мен,
е потреб
бител?
?

зако
онодателство отначало може да изгглежда
труд
дно. Но сега, като разпо
олагате с тоззи наръчникк,

Изискванията
а на потреби
ителското право на Съю
юза

Вие имате какво
ото е необхо
одимо, за да
а спазите по
о-

е прилагат винаги
в
когатто предлагатте Вашите
се

ре законодателството! В зависимосст от сфератта
добр

пр
родукти (сто
оки, услуги, цифрово съ
ъдържание) на

Ви на
н дейност, непременно
н
о се запозна
айте и с другги

„п
потребител“ в страна отт ЕС. Ето защо е важно да

важн
ни общи и/ил
ли секторни
и изисквания
я за

се
е определи кой е „потре
ебител“.

пред
доставяне на информац
ция. Наприм
мер, в
Бълггария същесствува изисккване за уве
едомяване и
съгл
ласие от клиентите при изменение на Общи
усло
овия или няккои секторни
и изисквания за

Потребител е всяко физи
ическо лице
е, купуващо от
ас продукт, който няма да използва
а за
Ва
пр
рофесионал
лни, а само зза лични цели.

етиккетиране на хранителни
и стоки (напр
р. оцет).

Пример:
Пр
потр
ребител е л
лицето, изпо
олзващо стоките,

Кактто бе посоче
ено по-горе, базата дан
нни за

ко
оито продав
вате, и услуггите, които извършвате
и

5

потр
ребителско
ото право и бизнес по
орталът
6

(н
напр. двойка
а, която купуува съдове и прибори за
а

„Ваш
шата Европ
па“ също може да Ви бъдат
б
от

се
емейното си
и жилище; усслуги по поч
чистване на

ползза за намира
ане на необходимата информация.

до
ома, предосставяни на в
възрастен чо
овек).

7
5

Вж. https://e-justice
e.europa.eu/hom
me.do
6
Вж. http://europa.eu
u/youreurope/bu
usiness/index_b
bg.htm

Вж.
В модул 4 за нелоялните тъ
ърговски практики и
не
еравноправните условия в до
оговорите.
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ко
онкуренциятта, други спе
ециални заккони и редиц
ца
по
одзаконови нормативни
и актове.
В някои стран
ни използва
ането на ДДС
С номер е ясен
оказател за това дали д
даден купувач е
по
по
отребител.

Какво
К
се случва п
при сдел
лки с
двойно
д
п
предназн
начение
е?
Може
М
би се питате – какв
во става, ако
о някой купи
и
пр
родукт както
о за лична, ттака и за про
офесионалн
на
уп
потреба?
Пример
Пр
1: ад
двокат купув
ва компютър
р, който ще
Потр
ребителят може
м
да бъд
де само физическо лице
е.

иззползва кактто за да пиш
ше имейли на
н семейство
ото

Юри
идически лиц
ца, т.е. фирми или асоц
циации, не

си
и, така и за официална
о
кореспонде
енция със

може
е да се считтат за потре
ебители, но в някои

св
воите клиен
нти.

държ
жави членки
и те имат по
одобно ниво на защита,
тъй като някои от
о правилатта за защита
а на
ребителите предвиждат
п
т защита и на
н
потр
пред
дприятията. Държавите членки не може
м
да
въве
еждат разли
ично правно определени
ие за
„потр
ребител“ – то
т е изцяло хармонизир
рано на
евро
опейско равнище.
Кога
ато някой куп
пи продукти за професи
ионални
цели
и, например
р за да ги пре
епродава по
о веригата на
н
досттавки, потре
ебителското право по пр
ринцип не се
е

Пример
Пр
2: човек, на когото поправя
ят покрива,

прил
лага.

живее със семейството сси в част от къща, а
ос
станалата част използв
ва като магазин за

Пример: лица, които купува
ат съдове и прибори за
а

пр
родажба на дрехи.

йто държат, не са потребители,
рестторанта, кой
след
дователно потребителсското право е
непр
риложимо. Също
С
така, ако
а фирмата
а Ви
пред
доставя като
о услуга мие
ене на прозо
орци на друга
фирма, потреби
ителското пр
раво не се прилага.
п
В
о
важат редица друуги правила
такива случаи обаче
Е и/или нац
ционални пр
равила. В Бъ
ългария се
на ЕС
прил
лагат общитте разпоредб
би на Закона за
задъ
ълженията и договорите
е, правилата
а на
Търгговския зако
он и на Зако
она за защитта на

8

Дали
и потребите
елското прав
во се прилагга в подобни
и

а разлика отт договоритте, сключен
ни в търгов
вски
За

ситууации, при ко
оито договорът за прод
дажба или

об
бект, догов
ворите от ра
азстояние са
с такива, при

услууга има и лична, и проф
фесионална насоченост?
?

ко
оито едновр
ременно физзическо прис
съствие на

Това
а се нарича „договор с двойно
д
пред
дназначение
е“
– сто
оката или усслугата е с двояко
д
пред
дназначение
е.
В по
одобни случа
аи, за да се определи дали
д
се
прил
лага потреби
ителското право, трябв
ва да се
пров
вери какво е преоблада
аващото пре
едназначени
ие
на то
ози договор
р. С други дууми, задачатта е да се
пров
вери дали ад
двокатът ще
е използва компютъра
к
с
си
пове
ече за писан
не на лични имейли, или
и за
изготтвяне на документи за своите клие
енти. Също
така въпросът е дали споме
енатата къщ
ща е в поямата си часст място за търговия
т
с дрехи,
д
или
голя
семе
еен дом.

тъ
ърговеца и потребителя
п
я в момента
а на
скключването липсва. Тип
пични приме
ери за догов
вори
отт разстояние
е са сключе
ените чрез поръчка по
им
мейл, онлай
йн, по телеф
фона или по факс.
До
оговорите от
о разстояни
ие включватт също така
си
итуации, при
и които потр
ребителят по
осещава
тъ
ърговския об
бект само с цел да събе
ере
ин
нформация за стоките и
или услугите
е, но
вп
последствие
е се договар
ря и сключва
а договора
ди
истанционно
о. От друга страна, ако договаряне
ето
за
апочне чрез комуникаци
ия от разсто
ояние (напр.
им
мейл или те
елефонно об
баждане за определяне
е на
ср
реща или иззвършване н
на резервац
ция), но

Пример: ако компютърът се
с използва в 20% от

до
оговорът се сключи в об
бекта на тър
рговеца, тов
ва не

мето за писа
ане на имейли до клиен
нтите и в 80%
%
врем

тр
рябва да се счита за до
оговор от раззстояние.

за ли
ични имейли, договорът ще бъде защитен
з
от
потр
ребителското право.

Какво е потреби
ителски
и
?
договор?
Потр
ребителски договор
д
е всеки догово
ор, който
търгговец сключва с потребител, без зн
начение по
какъ
ъв начин (напр. по интер
рнет, по телефона или в
мага
азин) и независимо от това дали пр
редметът муу е
за до
оставка на стоки,
с
на усл
луги и/или на
н цифрово
съдъ
ържание.

Договори, сключени извън търго
овски обеккт, са

Напр
ример такъв
в е договоръ
ът, сключен онлайн с

те
ези, които се сключ
чват при едновремен
е
нното

потр
ребителя за продажбата
а на книга.

физическо
ф

В Ди
ирективата относно
о
пра
авата на потребителите
е
(ДПП
П) се прави разлика меж
жду „догово
ори, сключен
ни
в тър
рговски обект“ (напр. по
отребителскки договори,
склю
ючени в мага
азин), „догов
вори от разсстояние“

присъствие
е

на

тър
рговеца

и

на

по
отребителя,, но на място, различн
но от търгов
вския
об
бект на тъ
ърговеца. Т
Търговски обекти
о
има под
вс
сякаква фор
рма (напр. м
магазини, щандове
щ
и др.)
д
и
те
е служат за
а постоянно или обич
чайно мястто на

(напр. сключени
и по интерне
ет или по телефона), и

де
ейност на тъ
ърговеца. Тъ
ърговските обекти
о
вклю
ючват

овори, склю
ючени извън търговски обект“
о
(напр. в
„дого

съ
ъщо обектитте, които тъ
ърговецът иззползва сеззонно

дома
а на потребителя).

(н
напр. сергия
я за сладол
лед на плаж
жа през ляттото).
Обикновено договорите,
д
съставени извън търго
овски

9

обеккт са тези, които се сключват
с
в дома или на

арантира ин
нформирани
ият избор на
н потребиттеля,
га

рабо
отното мястто на потреб
бителя, или
и по време на

пр
реди да скл
лючи догово
ор. В Директтива 2011/8
83/ЕС

екскуурзия, орган
низирана отт търговеца.

е определен списък с и
информация
ята, която всеки
в
ърговец тря
ябва да представи на
н потребиттеля,
тъ
пр
реди той да
д сключи договор във
в
или извън
и
тъ
ърговски обе
ект или от р
разстояние.
двид, че и н
на етапите преди догов
вора,
Имайте пред
акъвто е ре
екламата, тъ
ърговците в ЕС трябв
ва да
ка
де
ействат с дължимата
д
п
професиона
ална грижа и да
съ
ъобщават

всички

елементи,,

от

к
които

ср
редностатисстическите п
потребители
и се нуждая
ят, за
да
а вземат информирани решения за сделкитте. В
Дока
ато за догов
ворите, склю
ючени в тър
рговски обеккт,

пр
ротивен сл
лучай това
а може да
а се счете
е за

държ
жавите член
нки може да
а добавят преддоговорни

за
аблуждаващ
що действие
е или бездей
йствие.9

изиссквания към
м посочените
е в Директи
ивата относно
прав
вата

на

п
потребители
ите

8

,

за

договоритте,

склю
ючени от ра
азстояние и извън тър
рговски обект,
всич
чки

изискквания

за
а

предосставяне

на

пред
ддоговорна информаци
ия са опред
делени в та
ази
дире
ектива и дър
ржавите чле
енки не мож
же да добав
вят
другги. Следова
ателно, ако желаете да
д предлага
ате
прод
дуктите или
и услугите си на по
отребители в
разл
лични стран
ни от ЕС, може
м
да на
аправите това
чрезз уебсайта си, като пр
росто се постараете да
д
прев
ведете кактто трябва на всички необходим
ми
езиц
ци точно съ
ъщата всео
обхватна преддоговорна
инфо
ормация.

Изключе
И
ени ли са няко
ои
потреби
п
ителски
и догов
вори от
изисква
и
анията зза
предост
п
тавяне на
преддог
п
говорна
а инфо
ормация
я
съгласн
с
но Дире
ектива
2011/83/
2
/ЕС отн
носно правата на
потреби
п
ителите
е?
Да
а,

изискванията

пр
реддоговорн
на

Какво пре
едставл
ляват
искванията за
а
изи
предоставяне на
а
оворна информация?
?
преддого

за

пред
доставяне

инфо
ормация,

посочени

на
в

Директивата относно пра
авата на по
отребителитте, не
се
е прилагат към
к
следнитте договори::
1) догов
вори за соци
иални услуги
и, като социа
ални
грижи
и;
2) догов
вори за здра
авно обслуж
жване;

Изисскванията за
з предоста
авяне на преддоговорна
инфо
ормация

представ
вляват

ия,
информаци

опре
еделена от законодате
еля като важ
жна, за да се
9

Вж.
В модул 4 за нелоялните тъ
ърговски практики и
не
еравноправните условия в до
оговорите.
8

Вж. приложение 1..

10

3 договори за хазартн
3)
ни игри, включително в

13) догов
вори, сключе
ени с телеко
омуникацион
нни

е на лотарии
и, игри в казино и сделкки
рамките

опера
атори чрез о
обществени телефони за
з

по залаггания;

изпол
лзването им или сключе
ени с цел

4 договори за финанссови услуги, като
4)

осъществяване о
от потребите
еля на една
а-

ения за потр
ребителски
различни споразуме

фон, интерне
ет
единсствена връзка по телеф

кредити;

или факс.
ф

5 договори за учредяването, придобиването
5)
о
имо
или преххвърлянето на недвижи
имущесттво или на права
п
върхуу недвижимо
о
имущесттво;
6 договори за строеж
6)
ж на нови сгр
ради,
съществ
вено преустр
ройство на
съществ
вуващи сгра
ади и отдава
ане под наем
м
на помещения за жи
илищни нуж
жди;
7 договори за пакетни
7)
и туристичесски

адължения за предоста
авянето на преддоговор
п
рна
За
ин
нформация за много отт тези догово
ори
съ
ъществуват обаче в друуги законода
ателни актове
на
а ЕС или дъ
ържавите членки. Такъв
в е случаят
на
апример с договорите
д
в
във връзка с кредитните
е
сп
поразумения
я за потреби
ители10.
Освен това съ
ъгласно раззпоредбите на Директив
вата
оттносно прав
вата на потр
ребителите някои
н
държа
ави

пътувания, пакетни ваканции и пакетни

чл
ленки са при
иели и национални правила,

чески обиколки;
туристич

ос
свобождава
ащи търговците от изискквания за

8 договори за разпред
8)
делено във времето

пр
редоставяне
е на преддо
оговорна инф
формация за
а

осрочни
ползване на собственост, дълго

„д
договори с ниска
н
стойно
ост“ – това са
с Австрия,

дажба и
ваканционни продуккти, препрод

Бе
елгия, Германия, Гърци
ия, Дания, Естония,
Е

замяна;

Ирландия, Итталия, Кипър, Латвия, Литва,
Л

9 договори, които, в съответстви
9)
с
ес

юксембург, Малта, Нид
дерландия, Обединенот
О
то
Лю

алното право
о на държав
вите членки,
национа

кр
ралство, Пол
лша, Португгалия, Румъ
ъния, Словен
ния,

са сключ
чени от лице
е на публич
чна длъжносст,

Финландия и Швеция. Ра
азгледайте ПРИЛОЖЕН
П
НИЕ

което им
ма законово задължение да бъде

1,, за да разбе
ерете повеч
че за тези ос
собености.

независимо и безпр
ристрастно и трябва да
ра, като пре
едоставя все
еобхватна
гарантир
правна информация
и
я, че потреб
бителят
сключва
а договора едва
е
след вн
нимателно
правно обмисляне
о
и със знание
е на правния
му обхва
ат;
1 договори за доставкка на храни,, напитки ил
10)
ли
що потребле
ение в
други сттоки за текущ
домакин
нството, коитто се достав
вят
физичесски от търговец чрез чест и редовен
разнос до
д дома, жил
лището или работното
място на
а потребите
еля;
1 договори за услуги за превоз на
11)
а пътници;
1 договори, сключени
12)
и чрез автом
мати за
ба или автом
матизирани търговски
продажб
обекти;

10

Изискванията за предоставяне на преддого
оворна информ
мация
са
а уредени в пре
еразгледаната Директива отн
носно
по
отребителските
е кредити (2008
8/48/ЕО).

11

Кои изискквания за
а
предоставяне на
оворна информация
преддого
ят за
се отнася
вори,
поттребителските догов
скл
лючени
и в моя магази
ин
(„д
договор
р, склю
ючен в
търговски обектт“)?
В ре
езултат от Директивата относно пра
авата на
потр
ребителите към
к
моментта в ЕС има 8 ключови
инфо
ормационни
и елемента, които трябв
ва ясно да
пред
дставите на потребител
лите, преди да сключат с
Вас договор за продажба ил
ли услуга въ
ъв Вашия
азин, ако таззи информация не е веч
че ясна от
мага
конттекста на Ва
ашата дейно
ост. Това са::
1. Основните
О
характерис
стики на сто
оките или

(географсският адрес) е типичен пример за ясна
я
от контекста информ
мация, в случ
чай на
договори, сключени в търговски обект.
3.. Крайната
а цена на пр
редлаганите
е от Вас стоки
или услугги. Това озна
ачава, че це
ената трябва да
бъде окон
нчателна, т..е. трябва да
а включва
всички пр
риложими да
анъци и доп
пълнителни
такси за транспорт,
т
д
доставка и пощенски
п
разходи. Ако цената не може да бъде
ва да съобщ
щите
изчислена предвариттелно, трябв
бителя начи
ина за нейно
ото изчисляв
ване.
на потреб
щата цена за
ависи от
Пример: когато общ
действите
елното потр
ребление, тр
рябва да
посочите например ц
цената на ки
илограм/литтър.
4.. Всички уссловия, ако има такива, за плащане,
доставка
а, изпълнен
ние, датата, до която се
е
задължав
вате да досттавите стоки
ите или да

у
услугите,
които предлаггате – всичкки

извършитте услугите, и предвиде
ените от Васс

п
подробности
и, описващи
и главните

начини за
з разглежд
дане на жал
лби.

х
характерист
тики на прод
давания про
одукт.
информиратте потребите
еля,
Пример: трябва да и
П
Пример:
на етикета с цената
ц
на яккето,

пределен
че продукктът се досттавя чрез оп

п
продавано
в магазина Ви,
В трябва да
д посочите,

транспорттен доставч
чик и че това
а ще отнеме
е 15

ч якето е ко
че
ожено.

работни дни.
д
Също ттака трябва да го
информирате какво е необходим
мо да направи, в

П
Пример:
тря
ябва да поссочите харакктеристиките
е

е желае да ссе оплаче, и как да пода
аде
случай че

н телефона
на
а, който про
одавате: пам
мет – 64 KB..

жалбата си.
с

В
Важно
е сре
едството, което използв
вате за
п
предоставян
нето на тази
и информац
ция, да се

5.. Наличиетто на законо
ова гаранци
ия за

ч
чете
лесно и да е разби
ираемо за ср
редния

съответсттвие на стокките, наличи
ието на

п
потребител;
; това средсство може да
а бъде

извънгара
анционно об
бслужване и на търговсски

н
например
им
мейл или ли
ист хартия.

гаранции, както и усл
ловията по тях.
т
о законодате
елството на ЕС трябва да
Съгласно

В
сам
моличност, например търговското
т
2. Вашата

се прави разлика меж
жду законов
вата (правна
а)

В наименование, геогр
Ви
рафският ад
дрес, на койтто

ата гаранция
я. Законовата
гаранция и търговска

с установе
сте
ени и телеф
фонният ном
мер на

гаранция е задължиттелна според

ф
фирмата.

законодаттелството, тт.е. Директива 1999/44/ЕО

А
Адресът
на магазин или
и ресторантт

на потребителски стоки,
относно продажбата
п

12

к
която
е тран
нспонирана в националното право

сключван
нето на дого
овора за този
и период на
а

н държавитте – членки на ЕС. В ЕС
на
С законовата

предизвестие.

г
гаранция
за потребител
лски продуктти е със сро
ок
п
поне
две год
дини и пред
длага безпла
атна форма

7.. Функцио
оналността на цифров
во съдържа
ание,

н компенса
на
ация за всекки дефект в стока, който
о

включите
елно прилож
жимите меркки за техническа

в
вече
е съще
ествувал към
м момента на
н

защита, ако
а има таки
ива. Това означава, че

д
доставката.
Търговскатта гаранция се дава в

трябва да
а обясните п
подробно на
а потребителя

д
допълнение
е към законо
овата гаранц
ция или от

как функц
ционира на п
практика цифровото

п
продавача,
или от прои
изводителя, както

съдържан
ние. По-спец
циално това
а се отнася до
д

б
безплатно,
т
така
и срещ
щу заплащане.

наличиетто или отсъсствието на технически
ограничен
ния.

П
Пример:
търговска гара
анция, пред
длагаща
ф
форма
на ко
омпенсация за ютия за срок от 5

посочите дал
ли даден
Пример: трябва да п

г
години,
а не
е само за 2, какъвто е ср
рокът на

рен софтуер
р, който прод
давате в
компютър

з
законовата
а дефектите
е
гаранция, и обхващаща

магазина си, може да
а бъде използван офла
айн

н само към
не
м момента на доставка. Търговецътт е

лайн; трябва
а да посочитте дали
и/или онл

д
длъжен
да постави
п
на видимо
в
мястто

използването на соф
фтуера е огр
раничено до

и
информация
я за наличие
ето на закон
нова

ена държава
а.
определе

г
гаранция.
Акко предлага
ате извънгар
ранционно
о
обслужване
, трябва да информира
ате

8.. Оператив
вната съвм
местимост на
н цифрово

п
потребителя
я за същесттвуването муу и за

съдържан
ние с видове
ете хардуер
р и софтуер,, ако
11

.
н
начините,
по
о които то може
м
да се осъществи
о

има такав
ва.

В този конте
екст имайте предвид, че
е съгласно
Д
Директивата
а относно пр
равата на по
отребителитте

информиратте потребите
еля,
Пример: трябва да и

р
разходите
за обаждане до колценттър за

овото съдърж
жание, коетто предлагатте,
че цифро

к
клиенти
не може
м
в ника
акъв случай да бъдат по
о-

може да бъде
б
използзвано само с операцион
нни

в
високи
от ра
азходите за местно теле
ефонно

системи Macintosh
M
на
а компютри Apple.

о
обаждане,
а то има отношение къ
ако
ъм
ссъществуващ договор.
6. Срокът
С
на договора.
д
П
Пример:
Акко сте собств
веник на местен фитнесс
к
клуб,
трябва
а да пояснитте дали або
онаментниятт
д
договор
е ср
рочен, или безсрочен
б
и дали се
п
продължава
а автоматично, или не. Например,
а изискватте от потреб
ако
бителя 15-дневно
п
предизвести
ие, за да се откаже от договора,
д
той
т
трябва
да бъ
ъде информ
миран преди
и

Тъ
ъй като пове
ечето от теззи сделки в търговски
т
об
бекти са от национален
н
н характер, внимавайте
в
,
за
ащото Дирекктивата отно
осно праватта на
по
отребителитте позволяв
ва на държав
вите – членки на
ЕС
С, да въвеж
ждат в съотв
ветствие с националнотто
пр
раво допълн
нителни изи
исквания изв
вън горния
сп
писък за пре
едоставяне на преддого
оворна
ин
нформация.. Ето защо, а
ако искате да
д отворите
ма
агазини в др
руги държав
ви членки, трябва да се
е
за
апознаете с възможните
е допълните
елни изисквания
за
а предоставяне на инфо
ормация, пр
риложими та
ам.

11

Вж.. модул 3 за пр
родажбата на потребителски
п
стоки, където са
с
описа
ани формите на
а компенсация
я, които търгове
ецът трябва да
а
осигуури в случай на
а дефектни стоки.

13

Няко
ои елементи
и са обяснен
ни по-долу, но в
ПРИ
ИЛОЖЕНИЕ 1 ще намер
рите преглед
д на
регуулаторния иззбор на всякка държава членка12.

Доп
пълнителн
ни изисква
ания на дъ
ържавите
членки за пре
едоставяне
е на предд
договорна
а
инф
формация

ен тези осем
м изисквани
ия български
ият закон за
Осве
защи
ита на потре
ебителите съдържа
с
още четири нали
ичност на сттоката или услугата;
у
опа
асностите,
свър
рзани с обич
чайната употреба, използване или
подд
дръжка на сттоката или услугата;
у
уссловията за
употтреба на сто
оката или усслугата, влия
янието, коетто
тя окказва върхуу други стоки
и и услуги пр
ри
евен
нтуална съвместна употтреба или иззползване;
срокка на годносст на стоката
а – когато е приложимо.

Кои
К изисквани
ия за
предост
п
тавяне на инф
формация
са
с приложими към
потреби
п
ителски
и догов
вори,
сключен
с
ни от разстоян
ние или
и
извън
и
В
Вашия
ттърговс
ски
обект?
о
Директивата относно пра
авата на поттребителите
е
пр
редлага нап
пълно хармо
онизиран списък с
пр
реддоговорн
ната информ
мация, която трябва да
а
пр
редставите на Вашите п
потребители, ако работтите
ди
истанционно
о (напр. онл
лайн или по телефона)
и//или ако сключвате дого
овори „извън търговски
об
бект“, като например
н
вд
дома на поттребителя. Това
Т
оззначава, че по отношен
ние на тези търговски
т
ка
анали държа
авите членкки не може да
д добавят

ато търговец
цът практикуува сключва
ане на
Кога
дого
овор по теле
ефона, той трябва
т
да се
е представи

иззисквания за
а преддогов
ворна инфор
рмация извъ
ън
сп
писъка в дир
рективата.

най--напред с им
мето си или когато е при
иложимо -

То
ози списък включва
в
вси
ичките 8 клю
ючови

иметто на лицето
о, от чието име
и
извършва

иззисквания за
а информац
ция, която тр
рябва да

обаж
ждането и яссно да заяви търговската цел на

пр
редоставите
е, ако извър
ршвате дейн
ност чрез

обаж
ждането. Трябва да се предостави
п
също

ма
агазини, каккто и няколкко допълните
елни елемента,

инфо
ормация за: основните характерисстики на

много от коитто ще са при
иложими в зависимост
з
о
от

стоките/услугите
е, името на търговеца, крайната

стеството на
а съответна
ата сделка и от факта, че
ч за
ес

цена
а с всички да
анъци и такси, срока на
а договора и

(п
повечето от)) договорите
е, сключени от разстоян
ние и

прав
вото на отка
аз от договор
ра.

иззвън търговски обект, потребители
ите имат пра
аво,

При договор по телефона потребителя
п
ят не е
обвъ
ързан от пре
едложението докато не го подпише
е
чрезз траен носи
ител.

на
а територия
ята на целия
я ЕС, на 14-д
дневен срокк за
оттказ13. Изпъл
лнението на
а тези напъл
лно
ха
армонизирани изискван
ния за предо
оставяне на
пр
реддоговорн
на информа
ация улеснява достъпа до
по
отребителитте във всичкки държави членки. По--долу
е списъкът с допълнител
лните елеме
енти в добав
вка
ъм предишн
ните 8:
къ

12

Осв
вен това може да направите справка
с
и с ноттификациите,
които
о държавите чл
ленки изпращатт за регулаторн
ния си избор
съгла
асно член 29 отт Директива 20
011/83/ЕО относно правата на
а
потре
ебителите. Вж.
http:///ec.europa.eu//consumers/co
onsumer_rights
s/rightscontrracts/directive/transposition_
_list_crd_en.htm
m

1.. Освен съобщаването
о на Вашата
а самолично
ост и
географското Ви мяссто на установяване, ви
инаги
13

Вж. модул 2 за
а правото на по
отребителя на отказ от договори
отт разстояние и договори, склю
ючени извън тъ
ърговски обект..

14

к
когато
извър
ршвате дейн
ност от разсстояние или

срок.

и
извън
търговски обект трябва
т
задъ
ължително да
д
д
дадете
теле
ефонен номе
ер и имейл, за да може
е

информиратте
Пример: трябва да и

В
Вашият
потр
ребител да се свърже с Вас бързо и

елите за ми
инималния брой
б
месеци
и, в
потребите

е
ефикасно.
А представ
Ако
влявате друуг търговец,

рамките на
н които те ттрябва да чл
ленуват във
в

т
трябва
да пр
редоставите
е също и неговия

Вашия фи
итнес клуб, за да се въззползват от

г
географски
адрес и неговата самол
личност.

предложе
ената цена зза годишен абонамент.

С
ако ад
дресът Ви (и
и адресът на
а търговеца,
2. Само

6.. Само ако
о във Вашия договор се изисква

к
когото
предсставлявате)), на който потребителя
п
ят

потребите
елят да пла
аща или да оставя
о
депо
озит

м
може
да изп
праща жалби, е различе
ен от мястотто

или друг тип
т парична
а гаранция, трябва
т
да го
о

н установяване, трябв
на
ва да посочи
ите и него.

информирате предва
арително за
а реда и
а.
условията

С
ако ра
азходите за средството за
3. Само
к
комуникация
я от разстоя
яние, което използвате
и
за

информиратте
Пример: трябва да и

с
сключване
н договора, се различа
на
ават от

елите си предварителн
но, ако те тря
ябва
потребите

р
разходите
за местно об
баждане („оссновна

да платятт депозит за
а хотела, в който
к
са

т
тарифа“),
тр
рябва да инф
формирате за тях

направил
ли чрез Вас резервации онлайн, и да
д ги

п
потребителя
я. Щом дого
оворът бъде
е сключен,

осведоми
ите при какви условия биха
б
могли да
д

в
внимавайте
, защото съгласно Дире
ективата

получат парите
п
си об
братно.

о
относно
пра
авата на поттребителите
е разходите за
г
гореща
теле
ефонна линия, по която
о

7.. Когато е приложимо,
п
що така да
трябва същ

п
потребители
ите да могатт да задаватт въпроси

информирате потреб
бителите за възможносттта

в връзка със
във
с своите договори,
д
в никакъв

да използзват механи
измите за иззвънсъдебно
о

с
случай
не може да надххвърлят осн
новната

подаване
е на жалби и търсене на
а обезщетен
ние с

т
тарифа.

цел реша
аване на еве
ентуален спор между
потребите
еля и Вас. Т
Това може да
д стане,

С
ако сп
пазвате коде
екс за етично поведение
е,
4. Само

например
р, чрез платф
формата за
а онлайн

т
трябва
да ин
нформирате
е потребите
еля за

решаване
е на спорове
е (ОРС), коя
ято е

н
неговото
съществуване
е, както и отккъде може да
д

инструме
ент в помощ на потребителите за

б
бъде
получе
ен текстът на
н този кодекс.

подаване
е на жалби д
до определе
ен орган за
алтернативно решав
ване на спор
рове (АРС)144.

П
Пример:
тря
ябва да съо
общите, ако прилагате
К
Кодекса
за реклама
р
и маркетинг
м
ко
омуникации на

8.. И накрая,, ако за съоттветния дого
овор е

М
Международ
дната търговска камара
а, и да

неприлож
жимо правотто на отказ или
и същото е

д
добавите
хи
ипервръзка към
к
него.

ограничен
но15, трябва
а да информ
мирате Ваши
ия

С
ако до
оговорът Ви предвижда, че
5. Само
п
потребителя
ят трябва да
а е обвързан от
м
минимален
срок, трябва
а да го инфо
ормирате
п
предварител
лно за прод
дължителносстта на този
и

14

За повече подробности вж. м
модул 5.
Д
отн
носно правата на потребител
лите
В член 16 от Директивата
са
а изредени видовете договори, за които не съществува
с
пр
раво
на
а отказ. За пове
ече подробности вижте модул
л 2 за правото на
оттказ и Ръковод
дството на ГД „Правосъдие
е“ във връзка с
Ди
ирективата оттносно праватта на потребиттелите
(htttp://ec.europa.e
eu/justice/consu
umerma
arketing/files/crd
d_guidance_bg.pdf).
15

15

п
потребител
за този факкт и/или за

след подписване
ето на договора, реши да
д се

о
обстоятелст
твата, при ко
оито той губ
би това прав
во

же от него, то
о той ще тря
ябва да Ви
откаж

н отказ. Ако, напротив, правото на
на
а отказ е

плати
и една трета
а от месечни
ия абонамен
нт

п
приложимо
ра, трябва да
д
към договор

плюс цената за е
евентуални допълнител
д
лни

и
информират
те потребиттеля за:

мент.
услуги, ползвани до този мом

1 условията, срока и начина за
1)
яването на това
т
право в
упражня
съответсствие със сттандартния формуляр,
предвид
ден в законо
одателството16;
2 факта, че
2)
ч в случай на
н отказ поттребителят
ще тряб
бва да поеме
е разходите за връщане
е
на стоки
ите, а ако по
оради своето
о естество
стоките не може обичайно да бъдат
б
върна
ати
ата – и за ра
азмера на те
ези разходи..
по поща

с отбележи
и, че в няко
ои случаи
Важно е да се
адължениетто за информиране е по-опросте
ено.
за
Ко
омуникацията от разсто
ояние поняккога предпол
лага
са
амо огранич
чено простра
анство или време
в
за
пр
редставяне на информа
ацията. В та
акива случаи
и
пр
реди сключв
ването на до
оговора Вие
е трябва да
пр
редставите най-важната информац
ция:

Пример
р: ако потреб
бителят е куупил от Вас

1.. Вашата самоличност
с
т

хладилн
ник или пера
ална машина (уреди,

2.. основните
е характери
истики на пр
родукта, койтто

които об
бикновено се
е доставят от
о врата до

предлагате

врата, а не се изпра
ащат през пощенска

3.. крайната му цена

а посочите на
н
станция), трябва да

4.. информация за това как да се по
олзва право
ото

портен доста
авчик
потребителя трансп
йто извършв
ва доставкатта
(например този, кой
ата) и цена за
з връщане на стоките,
на стока

на отказ
5.. срока на договора
д
ил
ли, ако той е неограниче
ен,
условията
а за прекраттяването му
у.

или най--малкото ра
азумна оценка на
максима
ално възмож
жните разходи въз
17

основа на
н стойносттта на достав
вката ;
3 факта, че
3)
ч ако потре
ебителят упр
ражни
правото си на отказз, след като е отправил
изрично искане – в рамките на срока за
д започне изпълнение
и
ето на даден
на
отказ – да
услуга, потребителя
п
ят е длъжен
н да Ви
изплати пропорцион
налните раззходи за
е, които меж
ждувременно
о сте му
услугите
предоставили.

Вс
сички останали изисква
ания за информация тря
ябва
об
баче да бъд
дат предоста
авени по под
дходящ начин
(н
напр. с PDF документ сл
лед самата поръчка).
Освен това, в случай на договор, скл
лючен онлайн,
тъ
ърговецът тр
рябва, пред
ди потребите
елят да напр
рави
по
оръчката и да
д приеме д
да плати, да го запознае
е
иззцяло по ясе
ен начин, то
очно преди потребителя
п
ят да
на
аправи своя
ята поръчка,, със следни
ите неща:
1.. кои са осн
новните хар
рактеристики
и на продуктта;
2.. каква е кр
райната цен
на;

р: ако потреб
бител сключ
чи с Вас
Пример

неогранич
чен, какви сса условията
а за

д го информирате, че ако
а изрично
о
трябва да

прекратяв
ването му;

поиска изпълнениет
и
то на услуги
ите да
започне, но след то
ова, наприме
ер 10 дни
16

3.. какъв е ср
рокът на договора или, ако той е

договор за мобилни
и телефонни
и услуги, Вие

За повече подроб
бности вж. модуул 2.
Вж.. Ръководство
ото на ГД „Пра
авосъдие“ въ
ъв връзка с
Директивата относ
сно правата на
а потребители
ите, глава 6.2

4.. ако в дого
овора е пред
двидено, че
е потребител
лят
се обвърззва за минимален срок,, каква е
продължи
ителността на този пери
иод.

17

16

Търгговецът тряб
бва да се ув
вери, че кога
ато прави



използвайте лесно че
етим шрифтт с достатъч
чно

своя
ята поръчка,, потребител
лят изрично
о се

T
New
голям раззмер (напр. сравним с Times

съгл
ласява, че по
оръчката вкключва задъ
ължение за

Roman 12
2)

плащ
щане. Ако по
оръчката вкключва актив
вирането на
а



уверете се,
с че буквитте се виждат ясно на цв
вета

буто
он или подоб
бна функция
я, те трябва
а да бъдат

на фона (напр.
(
черно
о на бял фон, тъмножъл
лто

обоззначени ясно и четливо само с думите „Плати

на бял фо
он)

сега“, „Купи сега
а“, „Потвърд
ди поръчката
а“, „Поръчка
а



з
е за плащан
не“ или друга
а
със задължение
недв
вусмислена формулиро
овка, показва
аща, че

оставете достатъчно
о междуреди
ие между
изреченията и абзаците



ик
използвайте ясен ези

пода
аването на поръчката
п
предполага задължение
з
е
да се
е плати на търговеца.
т
Член
н 7, парагра
аф 4 относно
о опростени
ите

Просто
П
р
решение

изиссквания за предоставяне на информ
мация е
прил
ложен само от Ирланди
ия, Испания, Литва,
Ниде
ерландия, Португалия,
П
Словения и Словакия,
без останалите
о
ч
на ЕС.
Е В Белгия
я
държави – членки
тази
и възможносст е предвид
дена, но още
е не е

Акко имате съ
ъмнения доколко Вашатта информац
ция е
яс
сна, помоле
ете някого на
аблизо (от семейството
с
о,
пр
риятелите, колегите
к
ид
др.) да Ви ка
аже искрено
да
али я намир
ра за ясна, ч
четлива и ра
азбираема.

изпо
олзвана18 (вж
ж. за повече
е информац
ция и
ПРИ
ИЛОЖЕНИЕ 1).

Как трябв
ва да пр
редстав
вите
оворнатта и
преддого
ната инф
формац
ция?
договорн
Тексстът, предл
лагащ необ
бходимата информаци
ия,
тряб
бва винаги да
д бъде лессно четим и разбираем за
сред
дностатистическия потребител. Представена
ата
инфо
ормация трябва да бъде ясна
а, четлива и
разб
бираема.

Какв
во означав
ва това на
а практика?
Оценката дали
и информа
ацията е предоставена
прав
вилно трябва винаги да се пра
ави за все
еки
отде
елен случа
ай. Ето об
баче някои практичесски
съве
ети, за да по
овишите ша
ансовете си да изпълни
ите
това
а изискване:
18

http
p://ec.europa.eu
u/consumers/c
consumer_righ
hts/rightscontrracts/directive/transposition_
_list_crd_en.htm
m)

17

Непозв
волено
о

Позволе
П
ено

ате с двегодишен срок на
н законова
„Разполага

Нашият адре
ес е „Атинско
о шосе“ № 21,
2 1000
„Н

гаранция“

Ли
имасол, Кипър“

„В случай на
н спор се прилага френското прав
во“

Разполагате с 14 (четиринайсет) дни от
„Р
скключването на договора
а, за да върн
нете безпла
атно
за
акупения от Вас продуктт“

mozhedaizp
pratitezhalba
adozhalbi@m
mail.bg
„За всеки закуупен от мага
азина ни про
одукт
ра
азполагате с двегодишн
на правна га
аранция, в
本書分兩大部
部份，第一部
部份詳述作者
者於一九三八年
年考取

ра
амките на ко
оято, ако се окаже, че Вашият прод
дукт

政府獎學金入
入讀香港大學
學，並因此在
在中國內地先後
後為英

не
е отговаря на договора, имате прав
во на редица
а

國海軍情報局
局及中國國民
民黨軍隊工作
作。戰後憑勝利
利獎學

фо
орми на ком
мпенсация“

金
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На
а какъв език тр
рябва да
д бъде
е
представена таззи
оворна и догов
ворна
преддого
информация?

до
оказателств
во, че потреб
бителят се е съгласил
ин
нформациятта да бъде п
предоставен
на на траен
но
осител, разл
личен от хар
ртия. Други трайни
но
осители са например
н
им
мейл съобщ
щение, USB
флаш
ф
памет или снимка,, т.е. носите
ели, чието
съ
ъдържание не може да бъде еднос
странно

Всякка държава членка мож
же да реши да
д определи
и

пр
роменено отт търговеца и което поттребителят може
м

езикка, на който информацията да бъде
е съобщена

да
а запази. Ва
ажно е тази информаци
ия да се

на по
отребителя. Както е описано в приложение 1,

пр
редостави на
н траен носсител, за да може

над половината
а от всички държави
д
чле
енки са

по
отребителятт и в бъдеще да има до
остъп до нея
я.

олзвали тази
и възможносст за регула
аторен избор
р
изпо
(Бъл
лгария, Дани
ия, Естония,, Испания, Италия,
И
Кипъ
ър, Литва, Малта,
М
Полш
ша, Португал
лия, Румъни
ия,
Слов
вения, Фран
нция, Хърватия, Чешкатта
репуублика). В по
овечето слуучаи това е официалния
о
ят
езикк, както е в България,
Б
ил
ли официалните езици
на държавата чл
ленка.

Тов
ва е много важно. Де
ействителн
но, ако
пред
доставите
е информа
ацията на език,
е
разл
личен от определен
о
ния, се счи
ита, че
инф
формациятта изобщо не е пред
доставена.
За да
д провери
ите кой език е избра
ала всяка

Акко не предоставите инф
формацията
а, по начин,

дър
ржава член
нка, поглед
днете в

иззискван от закона,
з
това ще има същ
щия ефект като
к

ПРИ
ИЛОЖЕНИЕ
Е 1.

В случай
с
на дого
овори,
съ
ъставян
ни извъ
ън търго
овски
обект, достатъчно ли е да
жа устн
но на по
отребиттеля
каж
цял
лата та
ази инф
формац
ция?
В случай на договори, съставяни извън
н търговски

да
а не сте я пр
редоставяли
и изобщо19.

Трябва
Т
ли да п
предста
авя тази
преддог
п
говорна
а и договорна
а
информ
и
мация п
по различни
начини
н
в завис
симостт от тов
ва
кои
к
са моите
м
ц
целеви
потреби
п
ители?

п
не на инфор
рмацията на
обеккт, устното предоставян

За
аконодателсството на ЕС
С изисква отт Вас винаги
и да

потр
ребителя не е достатъчно. Тя трябв
ва да бъде

де
ействате с дължимата
д
п
професиона
ална грижа и да

пред
дставена на хартия.

об
бръщате спе
ециално вни
имание, ако представятте

Инф
формацията може да бъ
ъде предоста
авена и на

пр
родуктите и услугите си
и на групи по
отребители,,

другг траен носи
ител, ако поттребителят е съгласен на
това
а. За по-сигуурно винаги съхранявай
йте писмено
о

19

Вж. главата „К
Какви са послед
дствията, ако не
н изпълните
иззискванията за предоставяне на преддогово
орна информац
ция“.

19

коитто може да са
с особено уязвими
у
пор
ради своята

за
ащитата, коя
ято предосттавят задълж
жителните

възр
раст или пор
ради уврежд
дане.

ра
азпоредби в държавата
а му на месттоживеене.

Ако специално се
с насочватте към уязви
ими групи

Следователн
но, ако примерно Вашия
ят уебсайт е

ребители, ви
инаги трябва
а да адаптирате към
потр

асочен към потребителите в държа
ава членка,
на

техн
ните особено
ости методи
ите, чрез кои
ито

ко
оято е налож
жила езиков
ви изисквани
ия, като е

пред
доставяте ин
нформациятта. Наприме
ер размерътт

иззползвала възможностт
в
та за регула
аторен избор
р

на шрифта
ш
на информацията за потреб
бителя

съ
ъгласно чле
ен 6, парагра
аф 7 от Директивата

тряб
бва да бъде съобразена
а с нуждите на

оттносно прав
вата на потр
ребителите, Вие трябва да

възр
растните хор
ра. Информацията тряб
бва да бъде

пр
редоставите
е на потреби
ителя договорната

многго ясна, разб
бираема и достъпна.
д

ин
нформация на езика, оп
пределен отт тази държа
ава

По същия
с
начин
н, ако потреб
бителят е съ
ъс зрително
о
увре
еждане, инф
формацията трябва да се
с предостави
чрезз подходящи
и средства и символи.
Ако при взаим
моотношения
я с подобн
ни специални
ребители не
е проявите
е подходящ
щото ниво на
потр
проф
фесионална
а грижа, тов
ва може да
а се счете за
нело
оялна търговска практика20.

Трансгран
нични продаж
п
жби:
с
, когато
о
каккво се случва
предлагам прод
дуктите или
лугите си на потреби
п
ители
усл
изв
вън мо
оята стр
рана?

чл
ленка (вж. приложение 1). В по-общ
щ план, кога
ато
ре
екламирате или предла
агате Вашитте стоки или
ус
слуги в други държави ч
членки, тряб
бва да спазв
вате
сттандарта на
а защита спо
оред потреб
бителското
пр
раво на стра
аните, в които опериратте.

Кога
К
се счита, че сте насочи
или
търговс
т
ската си
и дейно
ост
конкрет
к
тно към
м потреб
бители
ив
друга
д
сттрана?
Съдът на Евр
ропейския съ
ъюз е опред
делил редиц
ца
еизчерпател
лни критерии, позволяв
ващи да се
не
ус
станови дал
ли маркетингговата Ви де
ейност е
на
асочена към
м определен
на държава членка. Тези
кр
ритерии включват напри
имер използзването на

Осо
обено отн
ношение към
к
продажбите Ви,
В

еззици или вал
лути, различ
чни от обичайно

насо
очени към
м чуждестр
ранни потр
ребители

иззползваните
е в държава
ата членка, в която е

Съгл
ласно законо
одателствотто на ЕС21, ако
а Вашите

ус
становена Вашата
В
фирм
ма, посочва
ането на
те
елефонни но
омера с меж
ждународен код,

търгговски дейно
ости са насо
очени към по
отребители в

уп
потребата на име на до
омейн от пър
рво ниво,

стра
ани от ЕС, ра
азлични от Вашата,
В
оби
икновено

ра
азлично от това
т
на държ
жавата член
нка, в която е

зако
онодателството, което е приложимо
о към

ус
становена Вашата
В
фирм
ма22.

дого
овора Ви с чуждестранн
ния потребиттел, е това на
н
стра
аната, в коятто той живее
е. Ако и двамата сте

Акко обаче Ва
ашите дейно
ости не са на
асочени към
м

избр
рали различно законода
ателство, то
ози избор не
е

др
руги страни в Съюза, а потребител
л от друга

може
е да лиши чуждестранн
ч
ния Ви потре
ебител от

дъ
ържава – чл
ленка на ЕС, се обърне към Вас по

20

За повече подроб
бности вижте модул 4 за нело
оялните
овски практики и неравноправ
вните условия в договорите.
търго
По--специално Реггламент № 593
3/2008, известе
ен като „Рим І“.

21

22

За повече инф
формация вижтте съединените
е дела на Съда
а
C 585/08 и C 144
4/09, Peter Pam
mmer и Hotel Alp
penhof GesmbH
H.
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собсствена инициатива, се прилага
п
Ваш
шето

законодаттелството в страната на потребите
еля е

наци
ионално законодателство.

по-голям от този съгл
ласно Ваше
ето национал
лно
законодаттелство.

Какво озн
начава на пракктика
ва за Вас?
тов
Кое

законод
дателство

се

прилага

4.. Благодар
рение на обуучителните модули „Готтови
за потреб
бителското п
право“ ще стте

пр
ри

предвари
ително наясн
но какви доп
пълнителни
изисквани
ия е възмож
жно да са пр
риложими в

нсграничн
ните Ви договори?
тран

държава членка, към
м която смяттате да насо
очите
На пръв
п
поглед може да изглежда слож
жно за един
н

ата си дейно
ост.
търговска

малъ
ък търговец
ц да спазва законодател
з
лствата в
стра
аните на раззличните си клиенти. То
ова може да
а

5.. Въпросътт за приложи
имото закон
нодателство
о

откаже някои тъ
ърговци да предлагат
п
св
воите стоки

често пътти ще има зн
начение сам
мо ако межд
ду

г
На практика об
баче:
или услуги зад граница.

Вас и поттребителя въ
ъзникне нес
съгласие. Мн
ного
недоразумения може
е да бъдат решени
р
по
с
ил
ли чрез фирмения Ви оттдел
взаимно съгласие

З
лството на ЕС
Е предвиж
жда, както
1. Законодател

за жалби.

о
описваме
в модулите на „Готови за
а
п
потребителс
ското право“, значителе
ен брой
х
хармонизир
едби за защ
щита на
ани разпоре
п
потребители
ите. Тези пр
равила са пр
риложими в
ц
целия
Съюзз.
Д
за няко
ои елементи
и все още да има
2. Дори

В този модул изтъкваме редица пунктове, по ко
оито
дъ
ържавите чл
ленки са при
иели правил
ла за
пр
реддоговорн
ната информ
мация, разл
лични от
оп
пределените
е в Директивата относн
но правата на
н
по
отребителитте. Информа
ация може да
д намерите
ев

р
разлики
меж
жду държави
ите членки, това не

пр
риложениетто или на уеб
бсайта на Европейската
Е
а

о
означава,
че
е не може да сключвате
е договори с

ко
омисия23. Акко искате да
а проверите как отделни
ите

п
потребители
ите, изготве
ени съгласно
о Вашето

сттрани в Съю
юза са трансспонирали Директивата
Д

з
законодател
лство: както
о бе обяснен
но по-горе,

оттносно прав
вата на потр
ребителите, може да

м
може
да се споразумее
с
ете с потребителя да се
е

иззползвате и новата базза данни за

п
прилага
друуго законода
ателство, пр
ри което Вие
е

по
отребителс
ското право
о на Европейската

т
трябва
само
о да спазватте задължиттелното

ко
омисия24.

п
потребителс
ско право на
а държавата
а членка, в
к
която
живее
е потребител
лят.
Н практика
а задължите
елното потре
ебителско
3. На
з
законодател
лство в другга държава членка
ч
ще
и
има
значени
ие само ако неговите пр
равила
п
предлагат
по-голяма за
ащита от теззи във
В
Вашата
правна система
а или законо
одателствотто,
з което сте
за
е се споразуумели с потр
ребителя.
Т
Такъв
може да бъде например случ
чаят ако
с
срокът
на за
аконовата га
аранция спо
оред

23

Нотификации на държавите членки:
htttp://ec.europa..eu/consumers
s/consumer_rig
ghts/rightsco
ontracts/directiive/transpositio
on_list_crd_en
n.htm;
Ре
езюме: http://ecc.europa.eu/justtice/consumerma
arketing/files/ovverview_regulato
ory_choices.pdff
24
Вж. https://e-jusstice.europa.eu//home.do
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Когато по
о трансгграниче
ен
в
не спор
р, кой
договор възник
ъд е ком
мпетенттен?
съ

Първо, рискувате да не о
отговорите на
н очаквани
ията
на
а Вашите по
отребители и да навред
дите на добр
рото
си
и име.
Втторо, в зако
онодателството са пред
двидени редица

Ако, когато пред
длагате свои
ите стоки ил
ли услуги,

ва
ажни преки последици, ако определ
лени

очвате дейностите си къ
ъм потребиттели в други
и
насо

иззисквания за
а предостав
вяне на пред
ддоговорна

стра
ани от ЕС и се
с случи да имате спор
р с някой от

ин
нформация не бъдат сп
пазени. Например, ако не
н

потр
ребителите Ви
В от друга страна в Съ
ъюза, имайтте

ин
нформирате
е потребителите за правото им на

пред
двид, че ком
мпетентният съд за разр
решаването
о

оттказ в 14-дневен срок, ттова право автоматично
а
о се

на то
ози спор вин
наги ще бъд
де, съгласно
о

уд
дължава на една календ
дарна годин
на.

зако
онодателството на ЕС, този
т
на стра
аната, в коятто
живе
ее потребиттелят. Не мо
оже да съдите
потр
ребителя в съд
с на друга
а държава и ако
опре
еделите във
в Вашите об
бщи условия
я подобна
възм
можност, рисскувате сериозна глоба
а. За сметка
на то
ова потреби
ителят има възможност
в
тта да Ви

И накрая, рисскувате да п
платите пари
ична глоба
ъгласно нац
ционалното ззаконодател
лство за
съ
на
арушаване на
н Директив
вата относно
о правата на
а
по
отребителитте - в България тя може
е да достигн
не до
30
000 лева.

даде
е под съд съ
ъщо и във Вашата държ
жава. При

Освен това има различни договорни
ии

тран
нсгранични случаи,
с
за да
д бъде решаването на

иззвъндоговор
рни средства за правна
а защита, кои
ито

спор
рове по-лесн
но, ЕС създа
аде платформа за ОРС
С,

по
отребителятт има право да потърси
и. Например той

коятто позволява
а комуникац
ция между си
истемите за
а

мо
оже да поисска прекратя
яване на договора и/или

25

АРС
С в различни
ите държави
и членки .
Пример: ако сте
е френски търговец,
т
усстановен в

ко
омпенсация за вредите, които е пон
несъл в
ре
езултат на липсващата
л
информаци
ия.

лгийски
Лил,, а продаватте продуктитте си на бел

Може
М
би ще е полезно да разучите какви
к
средства

потр
ребители, не
е може да вп
пишете в об
бщите си

за
а правна защ
щита прилаггат национа
алните

усло
овия, че в сл
лучай на спо
ор единствените

съ
ъдилища, оссобено когатто извършва
ате дейностт на

комп
петентни за разрешаван
нето му съд
дилища са

па
азар(и) извъ
ън Вашата сстрана.

тези
и в Лил.

Какви са послед
дствиятта, ако
ните иззискван
нията за
не изпълн
а
предоставяне на
оворна информация?
?
преддого
Посл
ледствията, ако не изпъ
ълните изисскванията за
а
пред
доставяне на преддогов
ворна инфор
рмация, мож
же
да бъдат различ
чни.

25

Вж.. модул 5 от на
аръчника.

22

При
П
илож
жен
ния

23
3

Пр
риложение 1 – Регулатторен избор
р по ДПП, прилаган от държавите
е членки
Въп
преки че директи
ивата налага пъл
лна хармонизаци
ия, държавите чл
ленки разполагатт с редица възмо
ожности за регул
латорен избор пр
ри прилагането ѝ на
при
инципа на субсидиарност и позв
воляване на изв
вестна гъвкавостт. Следните член
нове от Директи
ивата относно пр
равата на потребителите предлагат
реггулаторен избор:


член 3, парагра
аф 4 – да не се пр
рилагат разпоред
дбите по отноше
ение на сключени
и извън търговскки обект договори
и, при които плащ
щането, дължимо от
потребителя, не
е надвишава 50 е
евро;



член 6, парагра
аф 7 – да се въве
едат изисквания за език във връззка с предоставянето на информа
ация по договори
ите от разстояни
ие и тези, сключе
ени
извън търговски
и обект;



член 6, парагра
аф 8 – да се нала
агат допълнителн
ни изисквания за
а предоставяне на
н информация в съответствие с Директива 2006//123/ЕО и
Директива 2000
0/31/ЕО във връззка с договори отт разстояние и та
акива, сключени извън търговски обект;



член 7, парагра
аф 4 – да не се пр
рилага опростен режим на инфор
рмация за извър
ршването на дейн
ности по поправкка или поддръжка
а при договори,
сключвани извъ
ън търговски обект;



член 8, парагра
аф 6 – да се въве
едат специални формални
ф
изискв
вания за договор
ри, сключени по телефона;
т



член 9, парагра
аф 3 – да се запа
ази, в случая на договори,
д
сключе
ени извън търгов
вски обект, дейсттващото национа
ално законодател
лство, забранява
ащо
на търговеца да
а изисква плащане от потребител
ля за определен срок след сключ
чването на догов
вора.

Сле
едните таблици показват регулатторния избор, въ
ъзприет от държа
авите членки (изтточник: Проучван
не за прилаганетто на Директиватта относно права
ата
на потребителите – 2011/83/ЕС – оккончателен докла
ад http://ec.euro
opa.eu/newsroom
m/document.cfm?
?doc_id=44637).
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Страна
Австрия
А
(AT)

Член 3,
параграф
ф4
Да, лимит отт 50
евро

Член 6,
параграф 7
Неизпо
олзван

Член 6,
параграф 8
Н
Неизползван

Член 7,
параграф
ф4
Неизползван

Чл
лен 8,
па
араграф 6
Да – са
амо за
догово
ори за услуги

Член 9,
параграф 3
Н
Неизползван

Неизпо
олзван

Н
Неизползван

Предвидена
а, но
още неизпол
лзвана
възможностт25

Предви
идена, но
още не
еизползвана
възмож
жност25

Неизползван
Неизползван
Да, лимит отт 20
евро

Да
Да

Неизползван
Н
Н
Неизползван

Неизползван
Неизползван

Да
Неизпо
олзван

Д
Да, 7 дни, но не се
отнася за
д
договори,
сключвани извън
тъ
ърговски обект на
н
ш
шоута, панаири и
изложения
Н
Неизползван
Н
Неизползван

Да

Д
Да

Неизползван

Да

Н
Неизползван

Чешка
Ч
република
а
(C
CZ)

Неизползван

Да

Н
Неизползван

Неизползван

Неизпо
олзван

Н
Неизползван

Дания
Д
(DK)

Да, лимит отт 350
д. крони (46 евро)

Да; даттски, ако
маркеттингът е на
датски
и

Н
Неизползван

Неизползван

Неизпо
олзван

Н
Неизползван

Белгия
Б
(BE)

България
Б
(BG)
Хърватия
Х
(HR)
Кипър
К
(CY)

Да, 50 евро,, но
само за дого
овори с
хуманитарни цели

Естония
Е
(EE)

Да, лимит отт 20
евро

Да

Н
Неизползван

Неизползван

Финландия
Ф
(FI)

Да26

Неизпо
олзван

Н
Неизползван

Неизползван

Франция
Ф
(FR)

Неизползван

Да

Н
Неизползван

Неизползван

Да.Чле
енът се
прилагга само ако
търговецът се
свързв
ва с
потреб
бителя
Неизпо
олзван
Да. Членът се
прилагга само ако
търговецът се
свързв
ва с
потреб
бителя27

Н
Неизползван

Н
Неизползван
Д
Да, 7 дни

25
5

В неофициалния пр
ревод се отбелязва, че Белгия е използв
вала тази възможнос
ст, но само кралят мо
оже да въведе по-об
блекчени разпоредби
и за предоставяне на
а информация. Също
ои
за член 8 кралят е този, който може да
а определи секторитте, към които ще е пр
риложимо това изискв
ване. Не е сигурно дали възможността е била използвана.
26
6
Направена консулта
ация показва, че лимитът е 30 евро.
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Страна

Германия
Г
(DE)

Гърция
Г
(EL)
Унгария
У
(HU)
Ирландия
И
(IE)

Италия
И
(IT)

Латвия
Л
(LV)
Литва
Л
(LT)
Люксембург
Л
(LU)

Малта
М
(MT)

Член 3,
параграф
ф4

Да, лимит отт 40
евро

Да, лимит отт 30
евро
Неизползван
Да, лимит отт 50
евро

Да, лимит отт 50
евро

Член 6,
параграф 7

Член 7,
параграф
ф4

Чл
лен 8,
па
араграф 6
Неизпо
олзван, но
по-преди е имало
законо
одателни
изисквания от този
род за някои
сектори

Член 9,
параграф 3

Неизпо
олзван

Н
Неизползван

Неизползван

Неизпо
олзван

Неизползван28
Н

Неизползван

Да

Неизпо
олзван

Да29
Д

Неизползван

Неизпо
олзван

Д
Да, през срока за
отказ
Н
Неизползван

Неизпо
олзван

Н
Неизползван

Да

Неизпо
олзван

Н
Неизползван

Да, ако
о
потреб
бителят
поиска
а

Да, лимит отт 35
Неизпо
олзван
евро
Да, до100 л. литаси
Да
(ок.29 евро))
Да, лимит отт 50
Неизпо
олзван
евро
Да. Лимит о
от 30
евро

Член 6,
параграф 8

Да, изи
исква се
поне един
е
офици
иален език

Н
Неизползван

Н
Неизползван

Неизползван

Да

Н
Не.Забранен е
за
апис на заповед с
кр
раен срок пом
малък от 15 дни
сл
леддоставката на
н
сттоките

Н
Неизползван

Неизползван

Неизпо
олзван

Н
Неизползван

Н
Неизползван

Да

Да

Н
Неизползван

Н
Неизползван

Неизползван

Да

Н
Неизползван

Да

Д
Да, депозитът мож
же
д
да бъде изискан
едва14 дни след
сключването
надоговора

Н
Неизползван

Неизползван

27
7

Раздел 5, член L. 22
21-16 от френския Потребителски кодекс
с определя като неза
аконно сключването на
н договор през неиззвестен (скрит) телеф
фонен номер.
- Член L. 221-17.
28
8
Гърция е транспони
ирала текста на член
н 6, параграф 8 от ди
ирективата (почти дос
словно) в член 3, пар
раграф 7 от своя Заккон 2251/1994 (измен
нен и допълнен), но н
не е въвела конкретн
ни
допълнителни изи
исквания за предоста
авяне на информаци
ия. Разговори потвър
рдиха, че в тази обла
аст не са предприети реални действия.
29
9
Тя е определила до
опълнителни изисква
ания за предоставяне
е на информация за гаранциите, правото
о на помирителна про
оцедура и информац
цията при електронна
а
коре
еспонденция. Неофи
ициален превод на ан
нглийски е наличен на
н адрес: http://ec.eurropa.eu/justice/consum
mer-marketing/files/hu
u_reg_choices_art_29_
_en_version.pdf
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Страна
Нидерландия
Н
(NL
L)

Член 6,
параграф 7

Член 6,
параграф 8

Член 7,
параграф
ф4

Неизпо
олзван

Н
Неизползван

Да

Чл
лен 8,
па
араграф 6
Да (огр
раничено
прилаггане)
Да. Членът се
прилагга само ако
търговецът се
свързв
ва с
потреб
бителя
Да.Чле
енът се
прилагга само ако
търговецът се
свързв
ва с
потреб
бителя

Член 9,
параграф 3
Н
Неизползван

Полша
П
(PL)

Да, лимит отт 50 п.
злоти (ок.12
2 евро)

Да

Н
Неизползван

Неизползван

Португалия
П
(PT)

Да, но само за
периодични
абонаменти
ис
лимит до 40
0 евро

Да

Н
Неизползван

Да

Румъния
Р
(RO)

Да, лимит отт 50
евро

Да

Н
Неизползван

Неизползван

Да

Н
Неизползван

Словакия
С
(SK)

Неизползван

Неизпо
олзван

Н
Неизползван

Да

Да

Д
Да, до края на
срока за отказ

Словения
С
(SI)

Да, лимит отт 20
евро

Да

Н
Неизползван

Да

Да

Н
Неизползван

Н
Неизползван

Испания
И
(ES)

Швеция
Ш
(SE)

Обединено
О
кралство
к
(UK)

30

Член 3,
параграф
ф4
Да, лимит отт 50
евро

Неизползван
Да, лимит отт43
евро30
Частично
освобождав
ване:из
вън търговсски
обект < 50 е
евро
освобождав
ване от
определена
а
информация
яи
право на откказ

Н
Неизползван

Н
Неизползван

Да

Н
Неизползван

Да

Да.Чле
енът се
прилагга само ако
търговецът
се свързва с
потреб
бителя

Неизпо
олзван

Н
Неизползван

Неизползван

Неизпо
олзван

Н
Неизползван

Неизпо
олзван

Да, частично – за
Д
а
д
доставчици
на
е
енергия
и брокери
н имоти
на

Неизползван

Неизпо
олзван

Н
Неизползван

Сумата
С
е 400 шведскки крони.
38
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О
ОТКАЗ
ОТ ОТГОВОРН
О
НОСТ:
Т
Този
докуме
ент е изготв
вен за Евро
опейската комисия,
к
но
о отразява мненията е
единствено на своите
автори. Коми
исията или авторите не носят оттговорност за начина на употреб
ба на инфо
ормацията,
ъдържаща се
с в него.
съ
Т
Този
докумен
нт не е прав
вно обвързв
ващ и не пре
едставлява официално тълкуване на законода
ателството
на ЕС или на
а националн
ното право, нито може да осигури цялостна и пълна пра
авна консулттация. Той
яма за цел
л да замени
и професио
оналната пр
равна консу
ултация по конкретни въпроси. Читателите
Ч
ня
тр
рябва също
о така да са наясно, че в момента се разглежд
дат законодателни пред
дложения на
а равнище
на ЕС и на национално
н
с
да се свери с евентуални
е
ниво. Всякка хартиена версия на модулите следва
и на уебсайтта www.conssumerlawrea
ady.eu.
актуализации
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