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нието за директ
бъде прието, н
етирани по еди
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за ра
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на п

извъ

отго

пред

потр

непр

упот

зако

регл

услу

знае

потр

да п

ен това наци

нки може да

вилата за га

ра употреба,

то потребите

гария, Герм

ария, Финла

можност. Ис

иант на изкл

министратив

ция не са из

сто това са о

давача за ст

гове.  

отребит
 са обх

Потребител

градинарски

ектива.  

йте обаче п

тветствие, п

талиране ил

авносилна н

тветствие, а

родукта е ча

ършено от п

ворност. Пр

дназначен за

ребителя, е 

равилно зар

треба. Освен

онодателств

ламентират о

уги, затова, а

ете, че в Бъл

ребителя да

ретендира и

 

ионалното п

 изключва п

аранциите по

, продавани

елят може д

ания, Обеди

ндия и Фран

спания е във

лючване, кат

вните търгов

зползвали т

ограничили 

токите, прод

телскит
хванати

ските услуги

ите, са извъ

редвид, че 

роизтичаща

и монтиран

на продукт, п

ако инсталир

аст от догов

родавача ил

равилото ще

а инсталира

инсталиран

ради недоста

н това, наци

а на държав

областта на

ако предост

лгария закон

 предяви ре

извършване

право на дъ

прилагането

о отношение

 на публиче

да присъства

иненото кра

нция са прил

вела по-огра

то е посочил

ве“. Дания, И

тази възмож

отговорнос

давани на пу

те услуг
и? 

и, като водо

ън обхвата н

всяка липса

а от неправи

е на продук

показващ ли

рането или м

вора за прод

ли под негов

е важи и ако

ане или мон

 или монтир

атъци в инст

ионалните 

вите членки

а потребител

тавяте услуг

нът дава въ

екламация и

е на услугата

ржавите 

о на 

е на стоките

ен търг, на 

а лично: 

алство, 

ложили тази

аничен 

ла само 

Италия и 

жност, а 

стта на 

ублични 

ги същ

опроводните

на тази 

а на 

илно 

кта, се смята

ипса на 

монтирането

дажба и е 

ва 

о продуктът, 

тиране от 

ран 

трукциите з

 също 

лските 

ги трябва да

ъзможност на

и за услуга и

а в 

е 

и 

о 

е 

а 

о 

а 

а 

а 

и 
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по
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пъ
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ъответствие

ъзстановява

Какви са
аранци
продава

о отношени

токи един от

аранцията, т

а появата на

токи. Съглас

сно разгран

аранция и тъ

аконовата га

алидна мини

амо във връ

ъществувал

я не подлеж

сички страни

ърговската 

ъм законова

ли производ

аплащане и 

ълъг от две 

ъществувал

токата.   

Кои са о
характе
аранци

аконовата га

озволява на

а обезщетен

ъответства н

ървите две 

ържавата –

е с договора

ане на запла

а възм
ии за ст
ани на 

е на продаж

т най-важни

тоест че про

а всякакви д

сно законод

ичение меж

ърговската г

аранция е з

имум две го

ъзка с дефек

ли по време 

жи на изключ

и от ЕС.  

гаранция е д

ата, която се

дителя или б

която може

години и де

лите по врем

основн
ристик
ия? 

аранция е з

а потребител

ние, в случа

на обещано

години (или

членка на Е

а, за отбив о

атената сум

ожните
токите, 
потреб

жбите на пот

те въпроси 

одавачът но

дефекти по п

дателството 

жду законова

гаранция.  

адължителн

одини за нов

кти, които ве

на доставка

чения и е ва

допълнител

е предоставя

безплатно, и

е да обхване

ефекти, разл

ме на достав

ите 
ки на за

адължителн

ля да получ

ай че продук

ото от прода

и в зависимо

ЕС, гаранция

от цената ил

ма. 

е 

бител?

требителски

е този за 

си отговорн

продаваните

на ЕС се пр

ата (правна)

на гаранция

ви стоки, но 

ече са 

ата на стока

алидна във 

лна гаранция

я от продав

или срещу 

е период по-

лични от 

вката на 

аконова

на. Тя 

и редица фо

ктът не 

авача през 

ост от 

ята може да
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д

родължител

диненото кр

исано в при

арантира, че

касни форм

зва, ако наст

ример благо

сешоар спре

еца и това с

ента на дос

давачът тря

дложи на по

ената. 

га се см
съотве
требит

вилата, пред

онодателств

ите са в съо

овор за прод

ребителскит

дажба, ако: 

отговарят на

и притежава

продавача п

Пример: об

потребителя

действителн

 

лна в Ирлан

ралство, Фин

ложение 1).

е потребите

ми на обезще

тъпи липса 

одарение на

е да работи

се дължи на 

ставката лип

бва да го ре

требителя п

мята, ч
етствие
елскит

двидени в п

о, обяснява

ответствие с

дажба. По за

е стоки съот

а описаниет

ат характери

под формата

бувки, описва

я като непро

но да са так

ндия, Нидерл

нландия и Ш

.  

елят разпола

етяване, кои

на съответс

а законовата

 само след 

съществува

пса на съотв

емонтира, за

подходящо н

е има л
е на 
е стоки

приложимото

ат кога се см

с потребите

акон се счит

тветстват на

то, дадено о

истиките, пр

а на мостра

ани и показв

омокаеми, т

кива. 

ландия, 

Швеция, какт

ага с 

ито може да

ствие.  

а гаранция, 

няколко 

аща към 

ветствие, 

амени или д

намаляване

липса 

и? 

о 

мята, че 

лския 

та, че 

а договора з

от продавача

редставени о

а или образе

вани на 

трябва 

то 

а 

да 

е 

за 
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от 
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характери

потребит

имат пред

стока и пу

характери

производ

се съдърж

Пример:

енергопот

съответст

одавач Вие т

ето на стоки

наги точно. В

телят може 

за специфи

еля, при усл

ча за своето

нето на дого

ча; 

велосипед,

ато подходя

не, действи

щ за такава 

за обичайна

токите от съ

мобилен те

зва за телеф

ват обичайн

истики на ст

елят може р

двид естест

убличните и

истики, напр

дителя или н

жат в рекла

етикетът, п

требление н

тва на дейст

трябва да сл

ите, които пр

В противен 

да потърси 

чна употреб

ловие че той

 изискване п

овора и то е 

 който при п

щ за планин

телно трябв

цел. 

ата употреб

ъщия вид; 

елефон, койт

фонни разго

ните качеств

токите от съ

разумно да о

твото на пот

изявления за

равени от пр

негов предст

мата или ет

оказващ ни

на хладилни

твителното 

ледите 

родавате, да

случай 

отговорнос

ба, желана о

й е уведоми

при 

прието от 

продажбата 

нско 

ва да е 

а, за която 

то да може 

овори. 

ва и 

ъщия вид, ко

очаква, като

требителска

а конкретни

родавача, 

тавител, кои

тикета.  

вото на 

ик, трябва д

му 
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ебление.

сновнит
истики 
ата гар

ранция е доп

, която се пр

еля (напр. п

ри вместо дв

фекти, разли

ставката на 

вена както б

те често пре

нция, позвол

нт на стокат

я свят, а не 

ример такав

преносим к

даде за ремо

зи. 

те 
на 

ранция?

пълнителна

редоставя о

по-дълъг сро

ве години) и

чни от съще

стоката. Тя 

езплатно, та

едлагат пла

ляваща на п

та в редица 

само в мага

ва гаранция

компютър и 

онт безплат

? 

 гаранция 

от продавача

ок на 

 която може

ествувалите

може да 

ака и срещу

тена 

отребителя

лицензиран

азина на 

 може да 

потребител
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Д
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Може ли
законов
търговс

е, законоват

редставяна 

редлагате тъ

начение е тя

оето вече е 

ори в случа

ърговска гар

нформирате

аконовата га

нформиране

а законова г

ко представ

зисква по за

а конкретнот

отребителя 

и се потърс

рактики и да

Същест
аранци
употреб

а, такава съ

аранция важ

потреба. Съ

родажбите и

раво да при

тора употре

отребителя 

родавача по

рок. Този ср

дна година. 

оито са изпо

елгия, Герм

и да пр
вата гар
ска? 

та гаранция

като търгов

ърговска гар

я да предост

обхванато о

и, когато пр

ранция, мно

е също и за 

аранция. Им

ето на потре

гаранция се

вяте законов

акон, като от

то Ви предл

да плаща з

и отговорно

а бъдете сан

твува л
ия и за с
ба? 

ъществува. П

жат и за прод

ъгласно Дире

и гаранциит

емат правил

ба, позволя

да договаря

о-кратък от п

рок обаче не

Ето списък 

олзвали тази

мания, Испан

редстав
ранция 

я не може да

вска. Ако иск

ранция, от с

тавя нещо п

от законоват

редлагате на

го е важно д

съществува

майте предв

ебителя за с

 изисква по 

вата гаранци

тличителна 

ложение или

а нея, има в

ост за нелоя

нкциониран

и закон
стоките

Правилата з

дажбата на 

ективата на

е държавит

ла изключит

яващи на про

ят за отгово

предвидени

е може да бъ

на държави

и възможнос

ния, Италия

вям 
като 

а бъде 

кате сами да

съществено

повече от то

та гаранция

а потребите

да го 

ането на 

вид, че 

съществува

закон. 

ия, която се

характерист

и ако карате

вероятност д

ялни търговс

и.  

нова 
е втора

за законоват

стоки втора

а ЕС относно

е членки им

телно за сто

одавача и 

орността на 

я двугодиш

ъде по-кратъ

ите членки, 

ст: Австрия,

, Люксембур
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омобил. 
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требит

ъответс

липса на съ

можност да 

зщетяване в

зщетенията)

ребителя:  

ремонт или

първи два в

прекратява

изборът меж

в правото на

во, потреби

замяна на с

тветствие, и

ианта, освен

ъзможни или

гата форма 

ребителят м

ановена неиз

заменена с 

ро, в случай

 

алия, Републ

рия и Чешка

еният случа

аконодател

ост да се до

ата гаранци

апример слу

прават
елите п
твие? 

ъответствие

избере меж

в определен

). Изборът и

и замяна – и

арианта е в

ане на догов

жду тези вто

а потребите

телят има п

стоките, пока

 може да из

н ако ремонт

и непропорц

на обезщетя

оже да поис

зправност, д

друга със с

 че: 

лика Кипър,

ата републи

й, при който

ство го пред

оговорите за

ия.  

учаят с упот

та на 
при лип

е потребител

жду две форм

н ред (йерар

им зависи от

изборът меж

в правото на

вора или от

ори два вари

еля. 

право да пои

азващи липс

збере измеж

тът/замянат

ционални в с

яване. Напр

ска колата м

да бъде рем

същите хара

 Словакия, 

ика.  

о, ако 

движда, 

а по-кратък 

ребяван 

пса на 

лят има 

ми на 

рхия на 

т 

жду тези 

а потребител

тстъпка – 

ианта също 

иска ремонт

са на 

жду двата 

та са 

сравнение с

ример 

му, по която 

монтирана 

актеристики.

ля 

е 
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е 
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прекратяв

а и ремон
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транил недо
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ие на цената
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нт 

зможни или 
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остатъците в

атъците, но 
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отстъпка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Национално транспониране на Директивата 

относно продажбата на потребителски стоки и гаранциите 

Зеленият цвят обозначава държавите членки, наложили стандарти, по-строги от 

минималните съгласно Директива 1999/44/ЕО 

 

Основни разпоредби на ДПГ 

Държави членки Продължителност 
на законовата 

гаранция (години) 

Задължение на 
потребителите за 
уведомяване 

Срок, след който 
тежестта на доказване 

се обръща 

Йерархия на 
обезщетенията 

Австрия 2 Не 6 месеца Да 

Белгия 2 Да13 6 месеца Да 

България 2 Да14 6 месеца Да 

Хърватия 2 Да 6 месеца Свободен избор 

Кипър 2 Да 6 месеца Да 

Чешка република 2 Да15 6 месеца Да 

Дания 2 Да 6 месеца Да16 

Естония 2 Да 6 месеца Да17 

Франция 2 Не 2 години Да 

Германия 2 Не 6 месеца Да 

Гърция 2 Не 6 месеца Свободен избор 

Унгария 2 Да 6 месеца Да 

Ирландия 6* Не 6 месеца 
Да + краткосрочно 

право на отказ18 

Италия 2 Да 6 месеца Да 

Латвия 2 Да 6 месеца Да19 

 
 
 
 

12С цел опростяване липсата на задължение за уведомяване е включена в тази категория, въпреки че строго погледнато, в 
директивата не е предвидено такова задължение, а по-скоро на държавите членки се позволява да го включат. 
13Търговецът и потребителят може да се договорят потребителят да уведоми за липсата на съответствие до два месеца, 
след като я е установил. Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen/Loi relative à 
la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consummation (2004 г.), вж.: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2004090138&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri
=dd+as+rank&rech=1&numero=1 
14Вж. член 126 от Закона за защита на потребителите. За съществуването на това правило обаче Европейската комисия не е 
официално нотифицирана. 
15Според чешкото законодателство „след откриване на дефекта потребителят трябва да се свърже с търговеца без ненужно 
забавяне“. Закон № 89/2012, Сборник, Нов граждански кодекс (Неvý občanský zákoník). 
16В Дания потребителят може да поиска възстановяване на цената, ако дефектът е значителен, но не и ако продавачът 
предложи да ремонтира или замени продукта. Вижте член 78 от Закона за продажба на стоки (Købelov). 
17 Естонските правила се основават на идеята за свободен избор на формата на обезщетение, като обаче на продавача се 
дава възможността да уреди проблема с дефекта чрез ремонт или замяна. 
18 Statutory Instruments бр. 11/2003, European Communities (Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and Associated 
Guarantees) Regulations 2003, http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/si/11/made/en/print 
19 След изменение на закона през 2015 г. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Отговорността на продавача в тези държави членки е ограничена единствено от давностния срок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20Потребителят трябва да уведоми в разумен срок съгласно член 6.327 от Гражданския кодекс № VIII-1864 от 18 юли 2000 г. 
21Потребителят трябва да уведоми продавача за всяка липса на съответствие на продукта в „разумен срок“, но тъй като този 
срок не е определен, в действителност означава две години след доставката. Съгласно член L. 212-6, втора алинея 
съществува втори двугодишен срок за завеждане на иск за изпълнението на гаранция, който започва да тече от момента, в 
който потребителят съобщи на търговеца за несъответствието на стоките. 
22Продавачът трябва да изпълни необходимите действия по обезщетението в рамките на един месец. В противен случай 
потребителят може да поиска замяна и да получи пълно възстановяване на платената за продукта цена или да задържи 
продукта и да получи частично възстановяване. Той може обаче да получи и допълнителни намаления на цената за вреди, ако 
може да представи доказателство, че липсата на съответствие на дефектния продукт е породила допълнителни разходи или е 
застрашила нечие здраве. 
23Полските правила, които се прилагат от декември 2014 г., се основават на идеята за свободен избор на формата на 
обезщетение, като обаче на продавача се остава възможност да уреди проблема с дефекта чрез ремонт или замяна. 
  

Основни разпоредби на ДПГ 

Държави членки 
Продължителност 
на законовата 

гаранция (години) 

Задължение на 
потребителите за 
уведомяване 

Срок, след който 
тежестта на доказване 

се обръща 

Йерархия на 
обезщетенията 

Литва 2 Да20 6 месеца Свободен избор 

Люксембург 2 Да21 6 месеца Да22 

Малта 2 Да 6 месеца Да 

Полша 2 Не 1 година Да23 

Португалия 2 Да 2 години Свободен избор 

Румъния 2 Да 6 месеца Да 

Словакия 2 Да 6 месеца Да 

Словения 2 Да 6 месеца Свободен избор 

Испания 2 Да 6 месеца Да 

Швеция 3 Да 6 месеца Да 

Нидерландия 
Не е определен срок Да 6 месеца Да 

Обединено кралство 
6 (5 в Шотландия)* Не 6 месеца Да + краткосрочно 

право на отказ 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Елементи в националните законодателства, 

предлагащи по-голяма защита от тази в Директива 1999/44/ЕО 

относно продажбата на потребителски стоки и гаранциите (вж. 

отново зеления цвят) 

 

Държави 
членки 

Вид гаранцияи 
продължителност на 
законовата гаранция 

(години) 

Преустановяване 
назаконовата 

гаранция по време 
наремонта/замяната 

Точен срок 
заремонт или 
замяна на 
стоките 

Резервни части 
– задължение за 
поддържане на 
резервни части 

Резервни части 
– задължение за 
информиране на 
потребителите 

 
Австрия Еднаква (2 години) Нов срок Разумен срок 

 
Не Не (обратно)24 

 
Белгия Еднаква (2 години) Да Разумен срок 

 
Не 

 
Не 

 
България Еднаква (2 години) Да До един месец 

 
Не 

 
Не 

 
Хърватия Еднаква (2 години) Нов срок Разумен срок 

 
Не 

 
Не 

 
Кипър Еднаква (2 години) Да Разумен срок 

 
Не 

 
Не 

Чешка 
република 

Еднаква (2 години) Не 
 

30 дни 
 
Не 

 
Не 

 
Дания Еднаква (2 години) Нов срок25 Разумен срок 

 
Не 

 
Не 

 
Естония Еднаква (2 години) Нов срок Разумен срок26 

 
Не 

 
Не 

 
Финландия Диференцирана Не Разумен срок 

 
Не 

 
Не 

 
Франция Еднаква (2 години) Не 

 
1 месец 

 
Да 

 
Да 

 
Германия Еднаква (2 години) Не Разумен срок 

 
Не 

 
Не 

 
Гърция Еднаква (2 години) Нов срок Разумен срок 

 
Да 

 
Не 

 
Унгария Еднаква (2 години) Нов срок27 15 дни 

 
Не 

 
Не 

 
Ирландия 

Давностен срок 
(6 години) 

Да Разумен срок 
 

Не 
 
Не 

 
Италия 

Еднаква(2 години) Да Разумен срок 
 

Не 
 

Частично 

 
Латвия 

Еднаква(2 години) Да Разумен срок28 
 

Не 
 

Не 

 
Литва 

Еднаква(2 години) Да Разумен срок 
 

Не 
 

Не 

 
Люксембург 

Еднаква(2 години) Да 1 месец 
 

Не 
 

Не 

 
 
 

24 В Австрия продавачът трябва да информира купувача, че няма резервни части, когато това е важно (когато потребител 
може да използва тази информация, за да избере продукт, за който резервни части са налични). 
25 Две години за замяна, три години за ремонт. 
26 В Естония продавачът трябва да отговори на въпрос или жалба от потребителите в срок до 15 дни, но за самото 
обезщетяване краен срок няма. 
27 Преустановяване на законовата гаранция при ремонт, нов срок при замяна. 
28 Макар че разумният срок обикновено се смята за 30 дни, на практика няма точно законово установен срок.
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Държави 
членки 

Вид гаранция и 
продължителност на 
законовата гаранция 

(години) 

Преустановяване 
назаконовата 

гаранция по време 
наремонта/замяната 

Точен срок 
заремонт или 
замяна на 
стоките 

Резервни части 
– задължение за 
поддържане на 
резервни части 

Резервни части 
– задължение за 
информиране на 
потребителите 

 
Малта Еднаква(2 години) Да Разумен срок 

 
Да 

 
Не 

 
Полша Еднаква(2 години) Нов срок29 Разумен срок 

 
Не 

 
Не 

 
Португалия Еднаква(2 години) Нов срок30 30 дни 

 
Да 

 
Не 

 
Румъния Еднаква(2 години) Да 15 дни Да(производители) 

 
Не 

 
Словакия Еднаква(2 години) Нов срок31 30 дни 

 
Не 

 
Не 

 
Словения Еднаква(2 години) Нов срок32 8 дни 

 
Да 

 
Да 

 
Испания Еднаква(2 години) Нов срок33 Разумен срок 

 
Да Не 

 
Швеция Еднаква(3 години) Не Разумен срок Да(в някои случаи)34 Не 

Нидерландия Диференцирана Да Разумен срок Не Не 

Обединено 
кралство 

Давностен срок (6 години, 
5 в Шотландия) 

Не Разумен срок Не Не 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Само за замяна, не за ремонт. 
30 Само за замяна, не за ремонт. 
31 Само за замяна, не за ремонт. 
32 Само за замяна или основни компоненти на продукта. 
33 Преустановяване на законовата гаранция при ремонт, нов срок при замяна. 
34 Ако липсата на резервни части или консумативи възпрепятстват използването на стоките, а потребителят в 
момента на покупката има основателна причина да смята, че продуктът ще може да се използва, то продуктът 
ще се счита за дефектен съгласно правилата за фактическите дефекти на стоките, установени в Закона за 
продажбите на потребителски стоки (1990:932). 
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ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: 

Този документ е изготвен за Европейската комисия, но отразява мненията единствено на своите 

автори. Комисията или авторите не носят отговорност за начина на употреба на информацията, 

съдържаща се в него.  

Този документ не е правно обвързващ и не представлява официално тълкуване на 

законодателството на ЕС или на националното право, нито може да осигури цялостна и пълна 

правна консултация. Той няма за цел да замени професионалната правна консултация по 

конкретни въпроси. Читателите трябва също така да са наясно, че в момента се разглеждат 

законодателни предложения на равнище на ЕС и на национално ниво. Всяка хартиена версия на 

модулите следва да се свери с евентуални актуализации на уебсайта www.consumerlawready.eu. 
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