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ажа през ля

говорите, съ

а, които се с

о на потреб

низирана от

лка, купува

е обади за ре

ителски
ен извъ
т? 

ън търговс

и едновреме

потребителя

но на място,

ърговски обе

азини, камио

за постоянн

т на търгове

ват също обе

но (напр. се

ятото). 

ъставени изв

сключват в д

ителя, или п

т търговеца.

аща рокля

езервация в

и 
ън 

ски обект, с

енното 

я и на 

, което не е 

екти има по

онетки, 

но или 

еца. 

ектите, коит

ергия за 

вън търговс

дома или на

по време на

  

 онлайн  

в 

са 

д 

то 

ки 

 

а 

 

2.
на
п
д

3.

по

4.

от

. потребит
а специал
рез мобил
о САЩ за 

. потребит

ощенски у

. потребит

т пътуващ

телка, прие
на телеком
лния телеф
1 евро/ми

тел, поръч

услуги 

телка, купу

щ търговец

емаща изв
муникацио
фон (напр.
н) 

чващ книга

уваща пра

ц 

вършванет
онна услуг
. обаждани

а чрез 

хосмукачк

8

то 
га 
ия 

 

 

ка 

 



5. по

фит

6. по

юрг

от т

Ка
пот
вид

Неза

разс

потр

кале

запа

През

от до

отребител

тнес от раб

отребител

ган по врем

търговец 

кви са 
требит
да дого

ависимо дал

стояние или 

ребителят ра

ендарни дни

ази сключен

з този перио

оговора. Ня

 

 

лка, купува

ботното си

л, купуващ

ме на екск

конкре
елите п
овори?

ли договоръ

извън търго

азполага съ

и да премисл

ия с търгове

од потребит

ма нужда то

аща абона

и място  

щ възглавн

курзия, орг

тните п
при тез

? 

ът се сключв

овски обект,

ъс срок от че

ли решение

еца договор

телят може д

ой да дава о

амент за 

ница и 

ганизиран

права н
зи два 

ва от 

, 

етиринайсет

то си дали д

р.  

да се откаже

обяснение 

 

на 

 

на 

т 

да 

е 

ил

по

ос

на

пр

П

С

и 

Н

ус

ср

не

ра

К
п

В 

пр

не

1)

2)

ли обосновк

отребителят

свен за връщ

амалена цен

родукта, как

равото на о

ъюза. Това 

същи прави

езависимо д

слуги на пот

рокът за пра

е се налага 

азлики межд

Кои са и
правото

определени

раво да се о

е съществув

) при предо

услугата 

изпълнен

предвари

потвържд

правото с

изцяло из

Пример:

с фитнес 

инструкто

следващи

14-те дни

правото с

занимани

 

) при доста

променя 

финансов

контроли

по време 

ка за решени

т не трябва 

щането на с

на, ако е бо

кто ще обясн

отказ е напъл

означава, ч

ила във всич

дали предла

требители от

авото на отк

да правите 

ду степента 

изключ
о на отк

и случаи пот

откаже от до

ва при следн

оставянето 

е напълно и

нието е запо

ително съгла

дение от нег

си на отказ, 

зпълнен от т

 потребител

клуб за три

ор, които той

ия ден и при

и – така той 

си на отказ, 

ия са осъще

авка на сток

в зависимос

вия пазар, к

рани от тър

на срока за

ието си. Осв

да понася н

стоката, но м

равил непра

ним по-ната

лно хармон

че за него се

чки държави

агате Вашит

т други държ

каз ще бъде

проучвания

на защита. 

енията
каз? 

требителят 

оговора. Пра

ните догово

на услуги, с

изпълнена, п

очнало с изр

асие на потр

гова страна,

след като д

търговеца 

л, сключил д

 занимания 

й започва да

иключва, пре

се съгласяв

след като те

ствени; 

ки или услуги

ст от колеба

оито не мог

говеца и мо

а отказ 

вен това 

никакви разх

може да пла

авилно с 

атък. 

изирано в 

е прилагат е

и членки. 

те продукти 

жави членки

 един и същ

я дали има 

 

а от 

няма да им

авото на отк

ори: 

след като 

при условие

ричното 

ребителя и с

, че ще изгуб

договорът бъ

договор онл

с личен 

а използва н

еди да изте

ва, че губи 

ези три 

и, чиято цен

ания на 

гат да бъдат

огат да настъ

9

ходи, 

ати 

едни 

или 

и, 

щ и 

а 

каз 

е че 

с 

би 

ъде 

лайн 

на 

кат 

на се 

т 

ъпят 



П

с

 

3) п

н

п

П

 

4) п

в

г

П

з

 

5) п

м

с

х

д

П

п

 

6) п

п

с

П

 

7) п

е

п

о

д

п

о

П

р

 

8) к

т

н

т

Пример: сто

стойността н

при доставк

на потребит

персонализи

Пример:  ко

при доставк

влошат каче

годност 

Пример:  вс

зеленчуци; 

при доставк

може да бъд

свързани съ

хигиенни пр

доставката и

Пример: ме

продукти кат

при доставк

поради свое

стоки, от кои

Пример: пя

при доставк

е договорен

продажба и 

осъществен

действителн

пазара, коит

от търговец

Пример: по

реколта; 

когато потре

търговеца д

неотложна п

това посеще

 

 

оките, чиято

на чуждестр

ка на стоки, и

теля или нед

ирани 

остюм по по

ка на стоки, к

еството си и

сички нетрай

ка на запеча

дат върнати

ъс защитата

ичини и кои

им 

едицински и

то червила; 

ка на стоки, к

ето естество

ито не може

сък, смесен

ка на алкохо

на при сключ

чиято доста

на не по-ран

на стойност 

то не може д

а 

ръчване на 

ебителят из

да го посети 

поправка ил

ение търгов

о цена завис

ранна валут

изработени 

двусмислено

ръчка; 

които е веро

или имат кра

йни стоки, ка

атани стоки, 

и поради съо

 на здравет

ито са разпе

гли; някои к

матраци; 

които след д

о, са се смес

е да бъдат о

н с друго вещ

олни напитки

чването на д

авка може д

о от 30 дни 

зависи от к

да бъдат ко

вино от бъд

рично е пои

с цел извър

ли поддръжк

ецът предос

си от 

а; 

по поръчка

о 

оятно да 

атък срок на

ато пресни 

които не 

ображения, 

о, или по 

чатани след

озметични 

доставката, 

сили с други

отделени 

щество; 

и, чиято цен

договора за 

да бъде 

и чиято 

колебания на

нтролирани

деща 

искал от 

ршване на 

ка. Ако при 

стави услуги

 

а 

д 

и 

на 

а 

 

и 

9)

10

11

12

в допълне

потребите

правото н

услуги ил

посещени

различни

извършва

правото н

Пример:

повреда (

към попра

да купи ту

отказ ще 

потребите

слой изол

важи за т

 

) при доста

видеозап

софтуер, 

Пример:

опаковка,

 

0) при доста

или списа

абонамен

Пример:

 

1) при догов

търг 

Пример:

предвид, 

платформ

 

2) при предо

които ням

стоки, усл

наем, кет

развлекат

предвижд

изпълнен

ение към сп

еля (поправ

на отказ важ

ли стоки. По 

ието търгове

 от резервн

ане на попра

на отказ важ

 поискана п

(напр. след 

авката на по

ухли от същ

важи за тез

елят реши д

лация на пок

тази услуга; 

авка на запе

иси или зап

които са ра

DVD, прода

, която потр

авка на вест

ания, с изкл

нт за достав

ежедневниц

вори, сключе

публичен тъ

че това не в

ми като eBay

оставяне на

мат за цел ж

луги по отда

търинг или у

телни дейно

да конкретна

ние 

пециално по

вка или подд

жи за тези до

същия начи

ецът достав

ите части, н

авката или п

жи за тези ст

поправка на 

буря).  Ако 

окрива потр

щия търговец

зи тухли.  Съ

да постави д

крива, право

ечатани звук

печатан комп

азпечатани с

авано в плас

ебителят е 

тници, перио

ючение на д

вката на таки

ци; 

ени по врем

ърг на карти

важи за аукц

y; 

а услуги за н

живеене, при

аване на авт

услуги, свър

ости, ако до

а дата или с

оисканите от

дръжка), 

опълнителн

ин, ако при 

ви стоки, 

необходими 

поддръжкат

токи 

покрив след

в допълнен

ребителят ре

ц, срокът за 

ъщо така, ак

допълнител

ото на отказ

козаписи ил

пютърен 

след достав

стмасова 

отворил; 

одични изда

договори за 

ива издания

ме на публич

ини. Имайте

ционни 

настаняване

и транспорт 

томобили по

зани с 

говорът 

срок на 

10

т 

и 

за 

та, 

д 

ие 

еши 

ко 

ен 

з ще 

и 

вката 

ания 

я 

чен 

е 

е, 

на 

од 



П

у

 

13) п

к

к

п

п

т

П

т

п

Ако 

изра

зако

може

след

неза

потв

дого

излъ

 

Какт

прав

опре

за зд

или 

тези

един

прил

Дире

кред

        
6 Вж. 
изрич
отказ

Пример: ре

уикенд; 

при предост

което не се 

когато изпъл

предварител

потребителя

този начин щ

Пример: сва

телефон, ак

потвърдил, 

искате да ст

азява съглас

онодателств

е да поискат

дната форма

абавното изп

върждавам, 

овора, след 

ъчване на ци

то бе обясне

вата на потр

еделени вид

дравно обсл

за придобив

и случаи пра

нствено по с

ложими сект

ектива 2008

дити).  

                   
точка а): потре
чно съгласие и 
, след като дог

 

 

зервация на

тавянето на 

доставя на 

лнението е з

лното изрич

я и той е пот

ще загуби пр

аляне на пр

ко то е започ

че губи прав

те сигурни, ч

сие в съотве

ото, че няма

те от него д

а: „С настоя

пълнение на

че ще загуб

като свалян

ифровото съ

ено в модул 

ребителите 

дове договор

лужване или

ване на нед

авото на отка

силата на ра

торни законо

8/48/ЕО отно

                    
ебителят трябв
да потвърди, ч
говорът бъде и

а стая в хоте

цифрово съ

материален

започнало с

чно съгласие

твърдил, че

равото си на

риложение з

чнало и потр

вото си на о

че потребит

етствие със 

а да има пра

да даде съгл

ящото се съг

а договора и

бя правото с

нето или пря

ъдържание 

1, Директив

не се прила

ри (наприме

и за финансо

движимо иму

аз съществу

азпоредбите

одателни ак

осно потреб

       
ва да даде пред
че ще загуби п
изцяло изпълне

ел за даден

ъдържание, 

н носител, 

с 

е на 

е знае, че по

а отказ 

за мобилен 

ребителят е

отказ6. 

телят 

аво на отказ

ласието под 

гласявам за

и 

си на отказ о

якото 

започне“.  

вата относно

ага при няко

ер договори

ови услуги, 

ущество). В 

ува 

е на други 

ктове (напр. 

ителските 

дварителното 
равото си на 
ен от търговеца

н 

о 

е 

з, 

а 

от 

о 

и 

те 

си 

а. 

Т
п
о

Да

съ

е 

и 

до

пр

от















Тъ

по

по

да

ма

из

  
7 В
пр

Трябва 
потреби
отказ? 

а, в случ

ъществува, 

длъжен да 

за начина

оговора 7 . И

редостави 

тказ, трябва

условията

сроковете

начина за

факта, че

връщане 

връщанет

и действи

факта, че

договора

услугите, 

пропорци

ползвал д

ако е при

няма пра

или обсто

право 

стандартн

или в при

ърговецът м

овече права

о-дълги срок

а гарантира

алкото цяла

зисквана съ

                    
Вж. модул 1 за 
реддоговорна и

ли да и
ителя за

аите, в к

за да бъде 

информира

а, по който

Информаци

на потреби

а да включва

а 

е 

а упражнява

е потребител

на стоките 

то с обикнов

ителните ра

е ако потреб

, след като е

той трябва 

ионални разх

до момента 

ложимо – ф

во на отказ 

оятелствата

ния формул

иложение 1) 

може да пре

а от изискуем

кове, но при

, че потреби

ата информа

гласно зако

                   
изискванията 
информация. 

информ
а право

оито право

то ефектив

 потребител

о може да 

ята, която 

ителя за п

а:  

ане на право

лят поема р

(плюс това, 

вена поща е

зходи) 

бителят се о

е поискал за

да заплати 

ходи за услу

факта, че пот

(вж. изключ

а, при които 

ляр за отказ 

  

едостави на 

мите по зако

и всички слу

ителят полу

ация за пра

на. 

            
за предоставя

мирам 
ото му 

ото на от

но, търгове

ля за този ф

се откаже 

трябва да 

равото му 

ото на отказ

разходите за

че ако 

е невъзможн

откаже от 

апочване на

угата, която

требителят 

ченията по-г

той губи тов

(вж. по-дол

потребител

он, наприме

учаи той тря

учава най-

вото на отка

не на 

11

на 

тказ 

цът 

факт 

от 

се 

на 

з 

а 

но – 

а 

о е 

горе), 

ва 

лу 

ля 

ер 

бва 

аз, 



И за

извъ

пред

за от

и др

При 

имей

може

на тр

пром

търг

конк

Ка
ста
отк

Стан

Съю

крат

наме

пред

 С

в

о

 Д

а

м

т

 С

с

м

с

 П

 И

 А

        
8 Вж. 
потре

а договорите

ън търговски

достави на п

тказ от дого

.).   

онлайн дого

йл, съдържа

е да се счит

раен носите

менящ се но

говецът сам

кретна уебст

кво пре
андартн
каз? 

ндартен фор

юз, е даден в

тък стандарт

ерите и в пр

доставен на 

Стандартен

върнете тоз

откажете от 

До [името на

адрес и кога

му и електро

търговеца]: 

С настоящо

се отказвам

мен/нас (*) д

стоки (*)/за п

Поръчано на

Име на потр

Адрес на по

                   
приложение I, 
ебителите. 

 

 

е от разстоя

и обект, търг

потребителя

овора на тра

овор това м

ащ формуля

та за предос

ел, тъй като 

осител. Ето 

о да насочи

траница.  

едставл
ният ф

рмуляр за о

в самата дир

тен формуля

риложение 1

потребител

 формуляр 

зи формуляр

 договора)  

а търговеца

ато е прилож

онният му а

 

то уведомяв

/отказваме 

договор за п

предоставян

а (*)/получе

ребителя(ит

отребителя(и

                    
част Б от Дире

ние, и за те

говецът тря

я стандарте

аен носител 

може да бъде

яра. Интерне

ставяне на и

той не е пос

защо не е д

и потребител

лява 
ормуля

тказ, прилож

ректива8. То

яр, който мо

1, трябва да

ля:  

за отказ (по

р само ако ж

а, неговият г

жимо, номер

дрес се поп

вам/уведомя

(*) от сключ

покупка на с

не на следн

но на (*)  

е)  

ите)  

       
ективата относ

зи, сключен

бва да 

н формуляр

(хартия, ди

е например 

ет сайтът не

информация

стоянен, а 

достатъчно 

ля към 

яр за 

жим в целия

ози доста 

оже да 

 бъде 

опълнете и 

желаете да с

географски 

рът на факс

пълват от 

яваме (*), че

ения от 

ледните 

ата услуга (

сно правата на 

ни 

р 

ск 

е 

я 

я 

се 

са 

е 

(*) 





М

и 

пр

по

еф

по

не

пр

на

И

ф

пр

по

на

ра

тъ

но

по

К
о

Въ

че

че

мо
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информира 

да му се 

р. Това 

ажнят право
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а отказ в опр

о-горе. 

а после

ормира

ителите

з? 

ето на потр

да сключи п
0.  
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отказ, който

на която ин

: една годи

01.06.17 г. 

дни 01.06.1

авите 

и 

елно е да 

-скоро за 

к до 12 

 14 

ването. 

бителят

на, по който 

 отказ от 

о се изразяв

стоките, бе

з от договора

да използва

 Вие като  

нформация

на + 14 дни

7 г.– 15. 06.

т 

ва 

з 

а, 

ат 

тъ

на

не

че

дн

да

пр

на

уе

то

по

Тъ

пр

П

от

ос

го

та за отказ

и 01.06.17 г. 

.17 г. 

ърговец сте 

а договора, 

епременно н

е е направен

невния срок

а използва т

редложи на 

а деклараци

ебсайта му и

о търговецъ

отвърждени

ърговецът н

равото на от

отребителя

тказа си и не

свен тези за

о е информи

а е предост

– 15.06.18 г

им предост

но не са дл

него. Тъй ка

н отказ от д

к, е на потре

траен носит

потребител

ията за отка

и потребите

т трябва да

ие (на траен 

не може да о

тказ в предв

т не е длъж

е трябва да

а връщане н

ирал, че ще 

тавена 

г. 

тавили пред

ъжни да сле

ато „тежестт

оговора в ра

ебителя, в н

тел. Ако търг
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в връзка с Дире
да намерите по
opa.eu/justice/c
f 

а 
еди 

каз, 

ват продукта

ат стоките д

естеството,

иране на 

начава, че 
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а тази прове

учаи, когато

то на отказ и

потребителя
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ето обаче мо

ойто: 

получи сток

получи дока

в зависимос

стъпи по-ран

тказа 

ормира за от

ните в догов

зходите за в

договорено, 

еца. Търгове

ебителя ясн

това, че пот

е за връщане

го направи

е по връщан

се откаже о

всички пла

тановяванет

начин, по ко

е разрешава

на на плаща

Например ак

не книгата, к

а си карта, т

а на книгата

и разходи за

лзваната за 

станови цяла

в срок до 14

ормиран за 

оже да бъде

ките или  

азателство, 

ст от това ко

но.  

тказа си, то

вора 

ръщане на 

че те ще 

ецът обаче 

но и преди 

ребителят 

ето на 

, той ще 

нето.  

от договор, 

щания, коит

то трябва да

ойто е бил 

а 

ането с 

ко 

която е купи

трябва да му

а, 

а доставка, 

плащане 

ата сума, 

 дни, считан

решението 

е задържано

че стоките с

ое от двете 

й 

то 

а 

ил 

у 

на 

но 

за 

о, 

са 

Ч

си

1.

2.

3.

4.

К
т
п
о

Ка

по

то

до

етири осн

истематиз

. потребите

договор в

стоките и

(с изключ

съдържан

носител –

потребите

съдържан

предвари

че ще заг

 

. правото н

за срок до

информи

 

. търговецъ

платената

дни, счит

уведомле

задържи 

стоките и

потребите

от това ко

 

. потребите

до 14 дни

търговеца

Какви са
търгове
правила
отказ? 

акто вече бе

отребителя 

ова право се

о една годин

новни прав

зирани: 

елят има пр

в срок от 14 

ли сключва

чение на слу

ние е предо

– ако изпълн

елят е започ

нието) и пот

ително съгла

губи правото

на потребит

о една годи

ра за налич

ът трябва д

а от потреб

ано от деня

ението за от

изплащанет

ли съответн

елят е изпра

ое от двете 

елят трябва

и от деня, в 

а за решени

а санкц
ецът не
ата за п

еше посочен

информаци

е удължава 

на.  

вила може

раво да се о

дни от дост

нето на дого

учаите, когат

ставено на 

нението е за

чнал да сва

требителят е

асието си и 

о си на отка

еля на отказ

на, ако търг

ието на тов

а възстанов

ителя сума 

я, в който е п

тказа, но той

то, докато по

но доказател

атил стокит

събития нас

а да върне п

който е увед

ието си за от

циите, а
е спази 
правото

но, ако не пр

ията за прав

за допълни

е да бъдат 

ткаже от 

тавката на 

овор за услу

то цифрово

нематериал

апочнало (т.

аля 

е: а) дал 

б) е потвърд

з);   

з се удължа

говецът не г

а право; 

ви напълно 

в срок до 14

получил 

й може да 

олучи обрат

лство, че 

е, в зависим

стъпи по-ра

продукта в с

домил 

тказ. 

ако 

о на 

редоставите

вото на отказ

телен перио

16

уги 

 

лен 

.е. 

дил, 

ава 

о 

4 

тно 

мост 

но; 

срок 

е на 

з, 

од 



Осве

прав

бъде

тран

потр

опре

пред

санк

отде

прав

дого

търг

 
Тр
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Един

бе с

от дъ

        
12 Нап
опред
фина
наруш
практ
потре
повта
разпо
перио
Потре
до 30
юрид
права
оборо
годиш
Ниде
Вж. съ
ПРИЛ

ен това, ако

вилата, свър

е нарушение

нспонира Ди

ребителите, 

еделят възп

движда се на

кция в разме

елен случай 

вото на потр

овор от разс

говския обек

ансгран
кво се с
едлага
лугите 
вън мо

поредбите з

монизирани 

жавите член

ълженията В

нствените р

поменато, в

ържавите чл

                   
пример в Итали
делена минима
нсова санкция 
шения или на Д
тики, или на Ди
ебителите, или
арящо се неспа
ореди преустан
од, ненадвиша
ебителски коде

000 евро (за фи
ическите). В Ки
ата на потреби
от или до 200 0
шния оборот с м
рландия до 1%
ъщо така табл
ЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 

о търговецът

рзани с прав

е на национ

ирективата о

при което д

иращи санк

алага глоба

ер от 1000 д

 на лице, ко

ребител да с

тояние или 

кт. 

нични п
случва
м прод
си на п
оята стр

а правото н

в ЕС. Това 

нки няма раз

Ви са едни и

азлики биха

в размера на

ленки.  

                    
ия в член 27 от
ална глоба от 5
от 5 000 000 е

Директивата от
ирективата отно
 и на двете едн
азване на разпо
новяване на де
ващ 30 дни. Въ
екс от 2016 г. с
изическите лиц
ипър нарушава
телите се нака

000 евро. В Лат
максимален ра

% от годишния о
ицата със санк

т не изпълни

вото на отка

налните норм

относно пра

държавите ч

кции12. Бълга

а или имуще

до 3000 лв. з

оето възпреп

се откаже от

от договор 

продаж
, когато
дуктите 
потреби
рана? 

а отказ са н

означава, ч

злики и прав

и същи в цел

а могли да б

а санкциите

       
т Потребителск
5000 евро и ма
евро. Тези суми
тносно нелоялн
осно правата н
новременно. В
оредбите орга
ейността на тър
ъв Франция в п
са определени 
ца) или до 15 00
ането на Дирек
азва с до 5% от
твия наказания
азмер от 100 00
оборот или до 
кциите в модул

и някое от 

аз, това ще 

ми, с които 

вата на 

членки 

арският ЗЗП

ествена 

за всеки 

пятства 

т сключения

извън 

жби: 
о 
или 
ители 

напълно 

е между 

вата и 

лия Съюз. 

бъдат, както

,определен 

кия кодекс е 
аксимална 
и се дължат за 
ните търговски
на 
В случай на 
нът може да 
рговеца за 
преразгледания
глоби в размер
00 евро (за 
ктивата относн
т годишния 
ята са до 10% о
00 евро, а в 
900 000 евро.

л 1, 

се 

П 

я 

 

 

я 
р 

о 

от 

За

е 

пр

вн

ко

св

сл

на

бл

вр

тя

съ

О
п
ч

С

тъ

ст

за

до

ст

из

мо

за

ра

С

на

ко

чл

на

по

оп

ко

ил

сп

  
13

а да сте ная

приложимо 

рочетете по

нимание на 

ойто може д

вързан с пра

ледва да по

ационални з

лагоприятни

реме санкци

ях при транс

ъответното 

Особено
продажб
чуждест

ъгласно зак

ърговски дей

трани от ЕС

аконодателс

оговора Ви с

траната, в ко

збрали разл

оже да лиш

ащитата, коя

азпоредби в

ледователн

асочен към 

оято е налож

лен 6, параг

а потребите

отребителя 

пределен от

огато реклам

ли услуги в д

пазвате стан

                    
По-специално 

ясно кое нац

по отношен

-долу. Важн

раздела за 

да се окаже п

авото на отк

знават и спа

законодател

и за техните

иите, които б

сгранични пр

национално

о отнош
бите Ви
транни 

конодателст

йности са на

, различни о

ството, коет

с чуждестра

оято той жи

лично законо

и чуждестра

ято предост

в държавата

но, ако прим

потребител

жила езиков

граф 7 от Ди

елите, Вие т

договорнат

т тази държа

мирате или 

други държа

ндарта на за

                   
Регламент № 

ционално за

ние на санкц

но е също та

компетентн

полезен в сл

каз. Българс

азват съотв

лства, особе

е потребител

биха се прил

родажби бих

о законодате

шение к
и, насо
потреб

твото на ЕС1

асочени към

от Вашата, о

о е приложи

анния потре

вее. Ако и д

одателство,

анния Ви по

тавят задълж

а му на мест

ерно Вашия

ите в държа

ви изисквани

ирективата о

рябва да пр

а информац

ава членка. 

предлагате 

ави членки, 

ащита споре

            
593/2008, изве

конодателс

циите, 

ака да обърн

ните съдили

лучай на сп

ските търгов

етните 

ено ако са по

ли. В същот

лагали спря

ха били тез

елство. 

към 
чени къ
бители
13, ако Ваши

м потребите

обикновено 

имо към 

бител, е тов

двамата сте 

 този избор 

отребител от

жителните 

тоживеене. 

ят уебсайт е

ава членка, 

ия съгласно

относно пра

редоставите

ция на езика

В по-общ пл

Вашите сто

трябва да 

ед 

естен като „Рим

17

тво 

нете 

ща, 

ор, 

вци 

о-

то 

ямо 

и по 

ъм 

ите 

ли в 

ва на 

не 

т 

е 

 

авата 

е на 

а, 

лан, 

оки 

м І“. 
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Ко
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Съдъ

неиз

уста

насо

крит

езиц

изпо

уста

теле

упот

разл

уста

Ако 

друг

държ

собс

наци

Ка
тов

Кое 

тран
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отка
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14 За 
Съда
Gesm

ребителскот

рирате.   

га се сч
рговска
нкретно
уга стр

ът на Европ

зчерпателни

анови дали м

очена към оп

терии включ

ци или валут

олзваните в 

ановена Ваш

ефонни номе

требата на и

лично от тов

ановена Ваш

обаче Ваши

ги страни в С

жава – член

ствена иниц

ионално зак

кво озн
ва за В

законодат

нсграничн

пръв поглед 

ък търговец

аните на раз

же някои тъ

услуги зад г

                   
повече инфо
а C 585/08 и C
mbH. 

 

 

о право на с

чита, че
ата си д
о към п
рана? 

пейския съю

и критерии, п

маркетингов

пределена д

ват наприме

ти, различни

държавата 

шата фирма

ера с между

име на доме

ва на държа

шата фирма1

ите дейности

Съюза, а по

ка на ЕС, се

иатива, се п

онодателст

начава 
ас? 

телство се

ните Ви до

може да из

ц да спазва з

зличните си 

ърговци да п

граница. На 

                    
ормация вижт
C 144/09, Pete

страните, в 

е сте на
дейнос
потреби

юз е определ

позволяващ

вата Ви дейн

държава чле

ер използва

и от обичайн

членка, в ко

, посочване

ународен ко

ейн от първо

вата членка
14.  

и не са насо

требител от

е обърне къ

прилага Ваш

во.  

на прак

е прилага 

говори? 

глежда слож

законодател

клиенти. То

предлагат св

практика об

       
те съединени
er Pammer и 

които 

асочил
ст 
ители в

лил редица 

щи да се 

ност е 

енка. Тези 

ането на 

но 

оято е 

то на 

од, 

о ниво, 

а, в която е 

очени към 

т друга 

м Вас по 

шето 

ктика 

при 

жно за един

лствата в 

ова може да

воите стоки 

баче: 

ите дела на 
Hotel Alpenho

и 

в 

н 

а 

of 

1.

2.

3.

4.

5.

. Законода

описваме

потребите

хармониз

потребите

целия Съ

. Дори за н

разлики м

означава

потребите

законодат

може да с

прилага д

трябва са

потребите

която жив

. На практи

законодат

значение 

по-голяма

система и

споразум

бъде нап

законоват

в странат

съгласно 

. Благодар

за потреб

предвари

изисквани

държава 

търговска

. Въпросът

често път

Вас и пот

недоразу

взаимно с

за жалби

ателството н

е в модулите

елското пра

зирани разпо

елите. Тези

ъюз.  

някои елеме

между държ

, че не може

елите, изгот

телство:  ка

се споразум

друго законо

амо да спазв

елско право

вее потреби

ика задължи

телство в др

само ако не

а защита от

или законод

ели с потре

ример случа

та гаранция

та на потреб

Вашето нац

рение на обу

бителското п

ително наясн

ия е възмож

членка, към

ата си дейно

т за приложи

ти ще има зн

требителя въ

мения може

съгласие ил

. 

на ЕС предв

е на „Готови

аво“, значите

оредби за за

 правила са

енти все още

жавите членк

е да сключв

твени съгла

акто бе обяс

меете с потр

одателство, 

вате задълж

о на държав

ителят. 

ителното по

руга държав

еговите пра

 тези във Ва

дателството

ебителя. Так

аят ако срок

я според зак

бителя е по-

ционално за

учителните 

право“ ще ст

но какви доп

жно да са пр

м която смят

ост. 

имото закон

начение сам

ъзникне нес

е да бъдат р

ли чрез фир

вижда, както

и за 

елен брой 

ащита на 

а приложими

е да има 

ки, това не 

ате договор

сно Вашето

нено по-гор

ребителя да 

при което В

жителното 

ата членка, 

требителско

ва ще има 

вила предла

ашата правн

, за което ст

къв може да

кът на 

конодателст

-голям от то

аконодателс

модули „Гот

те 

пълнителни

риложими в 

тате да насо

нодателство

мо ако межд

съгласие. Мн

решени по 

мения Ви от

18

о 

и в 

ри с 

о 

е, 

се 

Вие 

в 

о 

агат 

на 

те се 

а 

вото 

зи 

ство. 

тови 

 

очите 

о 

ду 

ного 

тдел 



Ко
до
съ

Ако, 

насо

стра

потр

пред

на то

зако

живе

потр

опре

възм

на то

даде

тран

спор

коят

АРС

При

Лил,

потр

усло

комп

тези

        
15 Вж

гато по
говор в

ъд е ком

когато пред

очвате дейн

ани от ЕС и с

ребителите В

двид, че ком

ози спор вин

онодателств

ее потребит

ребителя в с

еделите във

можност, рис

ова потреби

е под съд съ

нсгранични с

рове по-лесн

то позволява

С в различни

мер: ако сте

, а продават

ребители, не

овия, че в сл

петентни за 

и в Лил.

                   
. модул 5 от на

 

 

о трансг
възник
мпетент

длагате свои

остите си къ

се случи да 

Ви от друга 

мпетентният

наги ще бъд

ото на ЕС, т

телят. Не мо

съд на друга

в Вашите об

скувате сер

ителят има в

ъщо и във В

случаи, за д

но, ЕС създа

а комуникац

ите държави

е френски т

те продуктит

е може да вп

лучай на спо

разрешаван

                    
аръчника. 

граниче
не спор
тен? 

ите стоки ил

ъм потребит

имате спор

страна в Съ

 съд за разр

де, съгласно

този на стра

оже да съди

а държава и

бщи условия

иозна глоба

възможност

ашата държ

да бъде реш

аде платфо

ция между си

и членки15. 

търговец, ус

те си на бел

пишете в об

ор единстве

нето му съд

       

ен 
р, кой 

ли услуги, 

тели в други

р с някой от 

ъюза, имайт

решаването

о 

аната, в коят

те 

 ако 

я подобна 

а. За сметка

тта да Ви 

жава. При 

аването на 

рма за ОРС

истемите за

становен в 

лгийски 

бщите си 

ните 

дилища са 

и 

те 

о 

то 

 

С, 

а 

19
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За

1

2

3

4

5

 

нтроле

а по-сигур

. дали съ

договор

 

. дали сте

на отказ

 

. дали сте

на реше

връщан

 

. дали сте

 

. дали, ак

задълже

 

 

ен спис

рно винаги

ъществува

р, който скл

е информ

з;  

е информ

ение за от

е на прод

е предост

ко потреби

ения, и ос

ък за тъ

и проверяв

а право на 

лючвате;  

ирали сво

ирали сво

тказ от дог

укта на тъ

авили на 

ителят реш

собенотези

ърговц

вайте: 

отказ на п

оевременн

оевременн

говора, той

ърговеца; 

потребите

ши да се о

и за пълно

ците:

потребите

но и ясно п

но и ясно п

й трябва д

 

еля станда

откаже от 
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