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ктика това оз

вършвате де
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налното пра

въпрос
нтиране
те по от
тите ми

актики, коит

е попадат в 

ните търгов

че някои дъ

ационалнит

ирективата 

тики, за да о
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вила за нело

и са: Австри
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Португалия (
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притеснява
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оже да са пр
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отношенията
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практики. Те

частично), 

приятията), 
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О
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ф
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ре
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тъ

аблуждаващ
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редставяне,

тправена, да

оведение ил

нтересите н

хеми с телеф

ъгласно раз

свен това п

е прилагат, 

равняване с

фирма. Напр

верите, че п

ашия конкур

ма същото п

равните еле

амо с този н

е и с КПД на

екламирате

редставлява

слуги, носещ

ърговско им

ща реклама 

е начин, вкл

, може да по

а изопачи тя

ли, като след

а конкурент

фонни указа

поредбите н

равилата, у

когато рекла

с подобен пр

имер като т

родуктът, ко

рент, отгова

предназначе

ектрическия 

на хладилни

а печка. Осв

, не може в 

а имитация 

щи защитена

е на Вашия 

е всяка рекл

лючително ч

одведе лица

яхното икон

дствие, да н

тите. Наприм

атели са заб

на тази дире

установени в

амирате про

родукт на ко

ърговец тря

ойто сравня

аря на същи

ение. Напри

КПД на Ваш

к на друг пр

вен това про

никакъв слу

или копие н

а търговска 

конкурент. 

лама, която

чрез нейнот
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омическо 

нанесе вред

мер измамн

бранени 

ектива. 
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онкурентна 

ябва да се 

явате с този 
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роизводител
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дължимата

фесионална

л. 5, пар. 2) 

Практи

те дали

диаграма по 
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 средния 

бител? 

огла да 

шението за

а средния 

бител? 

ена 

овска п
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луждаващо т

едение (етич

ламентиране
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Асоциацият
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а производит

та на турист

не на знак 

техен екв

обходимот

вец, който из

адена стран

та на ЕС) бе

форми н
вски пр
ри всич

ики включва 

така и в офл

повлияят от

нформиран

потребителя

асят до забл

останалите

тики.   

за присъед

за поведен

родава плод

а производи

елност не е 
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свързано с 

) като форм

разработени
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по

не

ра

пр
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ационална о
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) Невярно 

включител

ли продук

азрешен о

редявяван

ърговецът

добрение,
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зречението:

ествана от“ 
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ърговеца д
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ен от обще

супермаркет
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ен, утвърд
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на продук

жената цен
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зи продукти
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ен кодекс з
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о да знае, че

 изобщо, ил
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мо дефектен
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ърговеца с н

сочва, че оф

но количеств

от време.  

а за прода

на цена и с

екламирано
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разумен ср

ен образец 

различен п
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руг пример: 
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тая!“, но в де
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чен само з
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ерта, която г

ия мобилен т

платите п

цена! Не от

о днес в по

предлага. К

подобна офе

и след посоч

е бъде търг

сък. 

в онлайн ре

ервирайте с

ействително

уг продукт, н

т рекламира

ие, че прод

а огранич

наличен пр

само за о

ел да се п

и да се лиш

статъчна в

вят информ

гласи: Купет

телефон пр

половината 

тлагайте! П
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Купете го с
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ченото врем
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прод
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лужване н

говецът е
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ржавата чл

говеца, и 

лужването
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да извърш

мер: търгов

пютър от не

дръжка в про

дажбата. Сл

ановява, че с
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ата на преди

оето търгове

аявяване 
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го включва 
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предлаган о
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ето е седа

 извършва
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отребител
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та обаче пот

е предлага с
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нформирал 
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продукт м
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ира, че прод

жба е забра

ава, произт

на, като от

то на търго

вя законова

н – вижте мо

ски стоки), к
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от търговеца
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оито 
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дукт, за 
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а, 
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тносно ест

ичната сиг

еговото се

акупи прод

траха от р

игурността

Пример: тър

татистика за

ел да преди

нсталация, з

3) Реклами

родукт, пр

роизводит

мишлено с

отребител

родуктът е

роизводит

ова в съдъ

и звуци, яс

ля („реклам

екламни ре

говец предл

войствата на

тор, без да 

 платил за „

ние със съ

теството и

гурност на

емейство, 

дукта; нер

искове, св

а 

говец предс

а обири или 

извика потре

за да защит

иране на п

роизведен

тел, по нач

се въвежд

лят, като се

е произвед

тел, когато

ържанието

сно разпоз

ми, прикри

епортажи“

лага описан

а нова паста

посочва ясн

„научната“ с

ъществени

и степента

а потребит

ако потре

редно изпо

вързани съ

ставя невяр

престъплен

ебителя да к

ти своя дом.

продукт, сх

 от конкре

чин, по ко

да в заблуж

е подтикв

ден от същ

о това не е

о, или чре

знаваеми о

ити като 

“) 

ие, подобно

а за зъби от 

но, че всъщн

статия.  

и неточнос

а на риска 

теля или 

ебителят н

олзване на

ъс 

на или нето

ния в района

купи аларме

  

ходен с 

етен 

йто 

ждение 

а да вярва

щия 

е така 

12

ез 

от 

о на 

ност 

 

сти 

за 

не 

а 

чна 

а с 

ена 

а, че 



 

При

марк

етик

Такъ

чант

друг

може

обик

14) С

пир

потр

въз

дой

потр

про

При

като

мреж

прис

прих

към 

мер: създав

ки чрез изпо

кетиране кат

ъв например

та, която тол

г производит

е лесно да р

кновената.  

Създаване

амидална

ребителя е

зможностт

де от прив

ребители 

одажбата и

мер: мрежо

о пирамида: 

жа козметич

съединяване

ходи ще бъд

мрежата. 

 

ване на объ

олзване на п

то това на д

р би бил слу

лкова много 

тел, че сред

различи мар

е, използв

а схема, в к

е насочен

а да получ

вличането

в схемата

или употре

ова маркети

лице, което

чни продукти

ето си такса

дат от привл

ъркване с тъ

подобно пре

руги произв

учаят с прод

прилича на

дният потреб

рковата чант

ване или р

която вним

о върху 

чи плащан

о на други 

 вместо от

ебата на пр

нгова схема

о желае да п

и, трябва да

а, а основни

личането на 

рговски 

едставяне ил

водители. 

дажбата на 

а чанта от 

бител не 

та от 

реклама на

манието н

не, което щ

т 

родукти  

а, работеща

продава в 

а плати за 

те му 

други хора 

ли 

 

а 

а 

ще 

 

15

на

де

об

Пр

пр

ма

ра

16

съ

п

Пр

по

но

сп

17

м

ил

Пр

да

Ка

10

5) Невярно

амерение 

ейност ил

бект 

Пример: за д

родуктите м

агазина си (

азпродажба

6) Твърден

ъстояние 

ри игри на

Пример: офе

осле может

овата сист

печелите ло

7) Невярно

може да ле

ли вроден

Пример: тър

а лекува пле

ак бихте се

0 години по-

о твърден

да прекра

и да прем

да привлече

у,търговец 

(напр. Край 

а до този пе

ние, че пр

да подпом

а късмета 

ерта на търг

те да спечел

тема от алг

отарията. 

о твърден

кува боле

ни дефекти

говец твърд

ешивост, а в

е чувствали

-млади? Гел

ние, че тър

ати търгов

ести търго

е потребител

невярно твъ

на договора

етък; ликвид

одуктите с

могнат за с

говец, която

лите лотар

горитми, чр

 

ние, че дад

сти, наруш

и 

ди, че даден

в действите

и, ако имахт

лът за коса

рговецът и

вската си 

овския си 

ли да купят 

ърди, че зат

а – тоталн

дация). 

са в 

спечелван

о гласи: Най-

рията! Купе

рез която щ

ден продук

шени функ

н продукт мо

лност не мо

те гъста ко

а MiracleGrow

13

 

има 

тваря 

на 

не 

-

ете 

ще 

кт 

кции 

оже 

оже: 

оса? 

w е 



 

прод

ефе

18) 

инф

или

нам

потр

мал

паза

При

изкл

цена

Тази

изве

мож

Купе

дейс

мног

мног

19) Т

пра

или

посл

нагр

При

си ку

авто

множ

ника

за да

слад

Разп

или 

        
7Имай
здрав
закон
фарм

дукт за подм

кт!7 

Подаване 

формация 

и информа

мерен прод

ребителят

лко благоп

ара услов

мер: търгов

лючителен д

а за даден п

и марка раке

естен и жън

же да я купит

ете я сега, 

ствителност

го други уеб

го по-ниска 

Твърдени

ктика, при

и промоцио

ледващо в

ради или н

мер: търгов

упи определ

оматично в л

жество нагр

аква награда

а се накарат

долед. 

поредбата с

ценови пром

                   
йте предвид, че
вето, може да с
нодателство на
мацевтични нор

 

младяване с

на същест

относно п

ация за въз

дуктът с це

т да придо

приятни от

ия 

вец невярно

дистрибутор

продукт, по-в

ети за тени

нещ успехит

те – само на

бройките с

т обаче марк

бсайтове от 

цена. 

е в рамкит

и която се 

онални на

връчване 

на разумен

вец реклами

лена кутия с

лотария, чре

ади. В дейс

а, това е заб

т хората да 

се отнася за 

моции, коит

                    
е твърдения в 
са предмет и н
а ЕС и на нацио
рми. 

с изпитан и

твено нето

пазарните у

зможностт

ел да се ск

обие проду

т нормални

о се предста

, за да може

висока от па

ис се използ

те ни с игра

а нашия уеб

са ограничен

ката може д

различни тъ

те на търг

предлагат

агради без 

на описан

н техен екв

ира, че ако п

сладолед, уч

ез която се р

ствителност 

блуждаващо

купуват таз

всички нагр

о се използ

       
рекламата, свъ
а друго сектор
онални здравн

и проверен 

очна 

условия 

та да бъде

клони 

укта при п

ите за 

авя за 

е да поиска 

азарната: 

зва от 

ач! И Вие 

бсайт. 

ни! В 

да се купи на

ърговци и на

говска 

т конкурс 

ните 

вивалент

потребителя

частва 

раздават 

обаче няма

о твърдение

зи кутия 

радни игри 

ват като 

ързани със 
но 
и и 

е 

о-

а 

а 

ят 

а 

е, 

тъ

да

см

на

оп

 2

ак

д

тъ

ил

Пр

ра

тр

тр

21

м

съ

по

Пр

бр

с 

та

по

 2

съ

не

за

си

Пр

пи

вс

23

се

на

та

ърговска так

а купуват ко

метка на пот

аграда или п

писаната.  

20) Описва

ко потреби

опълнител

ърговскат

ли достав

Пример: прод

аздават без

рябва да пла

рета книга с

1) Прилага

материал з

ъздава у п

оръчан пр

Пример: тър

рошура за н

фактурата, 

акъв начин, 

оръчал книг

22) Отправ

ъздаване 

е действа 

анятие, ил

и като пот

Пример: тър

ише положи

същност е с

3) Създава

ервизно о

алично в д

ази, в коят

ктика за при

онкретен про

требителите

поне не така

ане на прод

ителят тря

лно освен

та практика

вянето на и

давач на кн

платно, но в

ати за тяхна

е оказва е б

ане на фак

а дължим

потребител

родукт, без

говец изпра

новопублику

която трябв

че потребит

гата и сега т

вяне на нев

на впечатл

за цели, с

ли невярно

требител 

говец се пре

ителни отзив

собственик.  

ане на нев

бслужване

държава ч

то продукт

ивличането н

одукт, въпре

е не се дава

ава, която д

дукт като 

ябва да пл

н цената за

а и за полу

изделието

иги обявява

всъщност по

ата доставка

безплатна.  

ктура към 

а престаци

ля впечатл

з това да е

аща на потре

увана енцикл

ва да бъде и

телят да си 

трябва да я 

вярно твъ

ление, че 

свързани с

о представ

едставя за п

ви за хотел, 

вярно впеч

е на проду

членка, раз

тът се про

на потребит

еки че в край

а никаква 

да е сравним

безплатен

лати 

а участие в

учаването

о  

а, че книгите

отребителят

а и едва вся

маркетинг

ия, което 

ление за в

е така 

ебителя 

лопедия зае

изплатена, п

мисли, че е

плати.  

ърдение ил

търговецъ

с неговото

вяне на се

потребител 

на който 

чатление, 

укта е 

злична от 

одава  

14

тели 

йна 

ма с 

н, 

в 

о 

е се 

т 

яка 

гов 

вече 

едно 

по 

е 

ли 

ът 

о 

бе 

и 

че 



 

При

потр

подд

свър

държ

прак

фре

24) С

потр

дока

При

заяв

ще г

прод

потр

напу

го за

25) 

дом

мол

напу

обс

нац

изпъ

При

домо

потр

потр

какъ

наст

нати

прод

мер: търгов

ребител във

дръжката по

рзани с прод

жави – член

ктика тя се п

нски език.  

Създаване

ребителят

ато не се с

мер: потреб

вява, че е за

го пусне сам

дукти. Доста

ребителя впе

усне обекта 

аключва.  

Извършва

ма на потре

лбата на по

усне или д

тоятелств

ионалното

ълнение н

мер: търгов

овете и койт

ребителя да

ребителят яс

ъвто и да е п

тойчиво пове

иск върху по

дукт, само и 

 

вец продава

 Франция, к

о телефона з

дукта, е безп

ки на Европ

поддържа са

е на впеча

т не може д

сключи до

бител влиза

аключил вра

мо ако купи н

атъчно е тър

ечатлението

– не е необ

ане на част

ебителя, п

отребител

да не се вр

ва и в степ

о законода

на договор

вец, който пр

то настойчи

 купи от сто

сно е заявил

продукт от то

едение на т

отребителя д

само да се 

а компютър н

като му казва

за всякакви 

платна във 

пейския съю

амо за Фран

атление, че

да напусне

оговор 

а в магазин, 

атата, като м

някой от пре

рговецът да 

о, че същия

ходимо дей

тни посещ

пренебрегв

ля търгове

ръща, осв

ен, предви

ателство с

рно задълж

родава ножо

во се опитва

ката му, въп

л, че не жел

ози търгове

търговеца мо

да купи пред

отърве от н

на 

а, че 

въпроси, 

всички друг

юз, но на 

нция и е на 

е 

е обекта, 

а търговецъ

му казва, че 

едлаганите 

създаде у 

ят не може д

ствително д

щения в 

вайки 

ецът да 

ен при 

идени от 

с оглед на 

жение 

ове по 

а да убеди 

преки че 

лае да купи 

ц. Подобно 

оже да окаж

длагания 

него.  

и 

ът 

да 

да 

же 

Н

сл

м

пл

де

26

ув

по

п

от

на

Пр

ес

че

бъ

тъ

пл

е 

е се счита з

лучаят, при 

ногократно 

лащане от н

ействително

6) Извърш

вещаване 

оща или д

ри обстоя

т национал

а изпълне

Пример: тър

семеси на п

е последния

ъде прекрат

ърговец да и

лати за нещ

изплатил. 

за такава не

който търго

в дома на п

него за нещо

о е поръчал

шване на уп

по телефо

други дист

телства и 

лното зако

ение на до

говец изпра

отребителя

ят ясно е пои

тена. Това н

иска настойч

що, което същ

елоялна тър

овецът се вр

отребителя

о, което потр

, но още не 

порито и н

он, факс, е

анционни 

в степен, 

онодателс

говорно за

аща множест

 за даден пр

искал тази п

не пречи неп

чиво от потр

щият е поръ

говска практ

ръща 

, за да потъ

ребителят 

е изплатил

нежелано 

електронн

медии, ос

предвиде

ство с огле

адължени

тво имейли 

родукт, въпр

практика да 

пременно на

ребителя да

ъчал, но още

15

 

тика 

ърси 

. 

на 

свен 

ени 

ед 

ие 

или 

реки 

а 

а му 

е не 

 



 

В ня

цел 

Дире

личн

Герм

съгл

обаж

осъщ

теле

му и

позв

ако т

изкл

случ

да б

полу

Белг

27) 

прет

пол

бих

уме

дей

отго

цел

упр

При

възн

или 

плат

отна

за вс

умес

потр

изпл

        
8Дире
живот

якои държав

реклама са 

ективата отн

ния живот8. 

мания, изиск

ласил търгов

ждания. Същ

ществяванет

ефон, имейл

ли на работ

воление е ст

той предвар

лючения при

чаи, когато т

ъде добаве

учава непои

гия. 

Изискване

тендира и

ица, да пр

а могли ра

естни, като

ствителна

овори на с

 да се разу

ажняване 

мер: застра

намеряващ д

загубата на

тежни докум

ася искът. Из

сяка вещ не

стно. С тази

ребителят м

лащане на з

                   
ектива 2002/58/
т и електронни

 

ви членки тъ

забранени 

носно непри

Редица дър

кват потреб

вците да изв

щото важи и

то на контак

л, чрез есем

тното му мяс

трого ограни

рително е да

и телефонни

това е разре

ен към специ

скани обажд

е от потреб

зплащане

редстави д

азумно да 

о например

а, или сист

съответнат

убеди пот

на своите

аховател изи

да поиска об

 лични вещи

менти за вся

зискването 

е би могло р

 разпоредба

оже лесно и

астраховате

                    
/ЕО относно не
ите комуникаци

ърговските о

в съответст

икосновенос

ржави членк

ителят изри

вършват неп

и за Дания, к

кт с потреби

мес, на врата

сто без него

ичено и възм

ал съгласие

ите продажб

ешено, е въз

иален списъ

дания, като 

бител, кой

 на застра

документи

се считат

р дали пре

тематична

та кореспо

ребителят

е договорн

исква от пот

безщетение

и от багаж, д

яка вещ, за к

на платежн

азумно да с

а се гаранти

и ефикасно 

елната си по

       
еприкосновено
и.  

обаждания с

твие с 

стта на 

и, сред коит

ично да се е 

поискани 

където 

ителя по 

ата на дома

овото 

можно само

ето си (с няк

би). В малко

зможно чове

ък, за да не 

в Италия и 

йто 

ахователна

, които не 

т за 

етенцията 

а липса на 

онденция 

т от 

ни права 

требител, 

е за кражбат

да представ

която се 

и документи

се счита за 

ира, че 

да поиска 

олица.  

остта на личния

с 

то 

а 

 

ои 

то 

ек 

а 

е 

с 

та 

ви 

и 

я 

28

ув

п

ил

ре

Пр

пъ

Ка

на

да

„П

но

То

те

Н

не

оз

на

29

ра

п

п

не

д

Пр

ус

тъ

по

И

пр

пл

ус

да

 3

че

8) Включв

вещаване 

родукти ил

ли други в

екламиран

Пример: „Тов

ървият от тв

ажи незабав

ай-бързо!“ „Х

а ви купят Т

Прочети за п

овите комик

ова правило

ехните роди

еобходим е

елоялна, е а

значава, че 

атиск върху 

9) Настояв

азсрочено

родукти, и

родукти, д

епоръчани

оставки“) 

Пример: тър

слуги, които

ърговецът и

оискал, и сл

майте пред

равата на по

лащат за не

слуги. Също

а върнат не

30) Изричн

е ако не ку

ване в рекл

на деца д

ли да убед

възрастни

ните проду

ва видео ве

воите прияте

вно на мама

Хей, деца! П

Трилогията 

приключения

кси – помоли

о има за цел

тели) от еф

лемент, за д

аспектът на 

рекламата т

децата или

ване за нез

о във врем

или връща

доставени 

и от потре

 

говец доста

 последният

зпраща кни

лед това иск

вид, че съгл

отребителит

епоискана до

о така те не 

поисканата 

но уведомя

упи продук

лама на ди

а купят ре

дят своите

и да купят з

укти 

че е в прода

ели, който г

а да ти го ку

Поискайте о

за Батман 

ята на зайче

и мама да ти

л да се защи

фекта на пре

да бъде таз

„пряко увещ

трябва да ц

и техните ро

забавно ил

мето плащ

ане или съ

от търгов

ебителя („н

авя на потре

т не е поръч

га, без потр

ка съответно

ласно Дирек

те същите н

оставка на с

са длъжни д

стока.  

яване на п

кта или ус

иректно 

екламиран

е родители

за тях 

ажба – бъди

го притежава

пи възможн

т родителит

на дивиди!“

ето Флъфи 

и ги купи.“ 

итят децата 

еките реклам

и практика 

щаване“, кое

цели оказван

дители.  

ли 

щане на 

ъхранение 

веца, но 

непоръчан

ебител стоки

чвал (напр. 

ребителят да

ото заплаща

ктивата отно

не са длъжн

стоки или 

да възразят

потребител

слугата, ще
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ми. 

ето 
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ни 
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осно 

и да 
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бъд

на т

При

потр

твър

не ку

разп

не.  

31) С

потр

или

ще с

екви

ням

обл

дей

прет

екви

на п

При

спеч

нагр

потр

извъ

обаж

Ка
заб

Забр

гара

само

инфо

забл

даде

оцен

забл

де застраш

търговеца 

мер: търгов

ребителя да

рди, че ще з

упи прахосм

поредба, ням

Създаване

ребителят

и при извъ

спечели н

ивалентна

ма награда

лага, или и

ствие във

тенция за 

ивалентна

пари от по

мер: търгов

челил кола к

рада няма, и

ребителят тр

ърши плаща

ждане до им

кво пре
блужда

раняването 

антира, че вс

о вярна и то

ормация не

луждаващ ко

ена търговск

няван чрез а

луждаваща з

 

шена работ

вец, който ид

 продава пр

агуби работ

мукачката. З

ма значение

е на невяр

т вече е сп

ршване на

аграда ил

а облага, к

 или друга

звършван

в връзка с 

наградата

а облага е 

требителя

вец информ

като награда

или пък, за д

рябва да куп

ане под фор

мпулсен теле

едставл
аващите

на заблужд

сяка търговс

очна информ

 се предост

онтекст. Лоя

ка практика 

анализ на то

за средния п

тата или п

два пред до

рахосмукачк

тата си, ако 

За да е прил

е дали това 

рно впечат

печелил, щ

а конкретн

и друга 

когато всъ

а еквивале

нето на как

предявяв

а или друг

повод за з

я 

ира потреби

а, но на пра

да получи на

пи друг прод

мата, напри

ефон.  

ляват 
е дейст

аващите де

ска практика

мация и че т

авя на потр

ялният хара

трябва вина

ова дали тя 

потребител

рехраната

ома на 

ка, като 

потребител

ожима тази 

е вярно, ил

тление, че

ще спечели

но действи

щност или

ентна 

квото и да

ване на 

га 

заплащане

ител, че е 

ктика такава

аградата, 

дукт или да 

имер, на 

твия? 

ействия 

а съдържа 

тази 

ебителя в 

ктер на 

аги да бъде

ще бъде 

.  

а 

лят 

и 

е 

и 

ие 

и 

а е 

е 

а 

е 

С

кв

ос

1.

2.

3.

4.

С

за
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ледните слу

валифицира

снова на нев

. хранител

несъдър

съдържа

. хотелска

изглед къ

вярно; 

. кола, коя

малко въ

емисиите

. стимулир

търговск

твърдени

потребит

компенса

по закон 

съответс

за правн

ледните слу

аблуждаващ

а вярна инф

о заблуждав

. предлага

значител

впечатле

повече ш

2. предлага

начин, ка

професи

включено

е така. 

естът за заб

сновава на и

лементи на 

                    
Вж. модул 3 за п

учаи, наприм

ани като заб

вярна инфо

лни продукт

жащи добав

ат;  

а стая, която

ъм морето, 

ято се рекла

ъглероден д

е ѝ са висок

ране на потр

ка гаранция 

ието, че в пр

телят не би 

ация, ако ур

търговецът

ствието на п

ата гаранци

учаи може д

щи действия

формация, ко

ващ начин:  

ане на малк

лно по-голям

ение, че опа

шоколад, отк

ане на услуг

аращ потреб

ионалното гл

о в цената, 

блуждаващи

информация

търговската

                   
правата на пот

мер, биха би

блуждаващи

ормация:  

и, рекламир

вки, когато в

о се реклами

когато всъщ

амира като о

диоксид, кога

ки; 

ребителя да

за новия си

ротивен слу

могъл да по

редът не раб

т е длъжен д

продукта с н

ия9.  

да бъдат опр

, въпреки че

оято обаче с

о количеств

ма опаковка

аковката съд

колкото е в д

ги за химиче

бителя да см

ладене на д

когато на пр

ите действия

я, свързана

а практика:  

            
требителите и 

или 

 действия в

рани като 

всъщност ги

ира като с п

щност това н

отделяща по

ато на практ

а купува 

 хладилник 

учай 

олучи 

боти, въпрек

да осигури 

ормите на Е

ределени ка

е се основав

се предоста

во шоколад 

а, създаваща

държа много

действителн

еско чистене

мята, че 

рехите е 

рактика това

я трябва да 

 със следни

гаранциите. 

17

въз 

и 

ряк 

не е 

о-

тика 

с 

ки че 

ЕС 

ато 

ват 

авя 

в 

а 

о 

ност;  

е по 

а не 

се 

ите 



 

1. с

 (

2. о

у

и

о

б
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о
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х
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п
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4. ц

и

п

о

д

5. п

р

н

п

п

6. х

и

и

у

м

и

съществува

(напр. употр

основните х

услугата, гео

или резулта

очаквани пр

без захар, б

твърдения; 

разглеждане

производств

количество 

от 1 л, съдъ

технически с

гориво, енер

обхвата на з

мотивите за

характерист

всяко изявл

косвено спо

търговеца и

продукта ще

хуманитарна

цената или 

или съществ

предимство 

от 59 евро з

действителн

потребностт

резервна ча

невярно твъ

продавания 

през следва

характера, к

или неговия

имуществот

удостоверяв

му връзки, к

индустриалн

 

нето или ес

ребяван прод

характеристи

ографския и

атите, които 

ри неговата у

без консерва

наличие на 

е на жалби; 

во: без хорм

на реклами

ържаща обач

спецификац

ргопотребле

задължения

а търговскат

тиката на пр

ение или си

нсорство ил

или продукта

е се окаже ф

а организац

начина, по к

вуването на

(напр. обяв

за билет за в

ност цената

та от сервиз

аст, подмяна

ърдение, че 

модел авто

ащите десет

качествата и

я агент, като

то му, квалиф

ването, член

както и прав

на, търговск

стеството на

дукт, продав

ики на проду

или търговс

трябва да б

употреба (н

анти, хранит

процедури 

методи на 

мони, биопро

рания проду

че само 900

ции: потребл

ение); 

ята на търго

та практика и

родажбения 

имвол относ

ли одобрени

а (напр. с по

финансова п

ция, което не

който тя е ф

а специфичн

вяване на не

влак, когато

 е 109 евро)

зно обслужв

а или ремон

резервните

омобил ще с

т години); 

и правата на

о самолично

фикацията, 

нството или

ата му върх

ка или интел

а продукта 

ван като нов

укта или 

кия произхо

бъдат 

апр. състав

телни 

по 

одукти; 

укт: бутилка

 мл; 

ление на 

веца, 

и 

процес, 

сно пряко ил

ие на 

окупката на 

подкрепа на

е е вярно); 

формирана, 

но ценово 

евярна цена

о в 

); 

ване, 

нт (напр. 

е части за 

са налице 

а търговеца

стта и 

статуса, 

 търговскит

ху 

лектуална 

в); 

од 

в: 

а 

ли 

 

а 

а 

е 
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собствено

(напр. нев

получил н

. правата н

на замяна

рисковете

(напр. вся

гарантира

като напр

 

Какво п
аблужд
бездейс

аблуждаващ

елоялни тър

е дава на по

оест такава,

уждае, за да

ешение. При

родажбата м

адена цялат

Пример за за

Париж за 99 е

е има допъл

етищна такс

омент надхв

аблуждаващ

а високоскор

о премълчав

т тази оферт

одишен дого

ърговска пр

аблуждаващ

редоставя н

нформация,

                    
Вж. модул 2 за 

ост, или наг

вярно твърд

наградата за

на потребит

а или възста

е, с които съ

яко от права

ано от разли

ример закон

редста
даващи
ствия? 

щите бездей

рговски прак

отребителя 

 от която ср

а вземе инф

и рекламира

му на потреб

та важна ин

аблуждаващ

евро! В рекл

лнителни та

са, така че к

върля 150 е

що бездейст

ростен инте

ването на ф

та, потребит

овор.  

актика би би

що бездейст

на потребите

, но го прави

                   
правото на по

градите и от

дение, че тъ

а най-добър

еля, включи

ановяване н

ъщият може

ата на потре

ични законо

овата гаран

вляват
ите 

йствия са фо

ктики, при ко

съществена

редният потр

формирано и

ането на про

бителя тряб

формация. 

що бездейст

ламата обач

кси като зна

крайната цен

евро. Също т

вие би било

ернет за 29 е

факта, че за 

телят трябв

ила определ

вие също и 

еля цялата с

и по неясен,

            
отребителите н

тличията му 

ърговецът е 

р шивач); 

ително прав

на цената, и

е да се сблъ

ебителите, 

одателни акт

нция)10. 

т 

орми на 

оито търгове

а информац

ребител се 

икономическ

одукт и пред

бва да бъде 

твие: Летет

че не се каз

ачителна 

на в един 

така 

о рекламира

евро на мес

да се възпо

ва да подпиш

лена като 

ако търгове

съществена

, неразбира

а отказ. 
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11За п
ясно, 
предд
да се

смислен или

дователно н

ормация, от

ползва, напр

читащи се ш

която инфор

йте предвид

нформация

бщения на т

ечената офе

цепция от ре

говецът пред

актеристикит

ата му по на

ребителя да

аги когато из

а на „оферта

бявите, осв

основните х

услугата;  

географски

търговското

адрес и сам

оператор, з

крайната це

всички допъ

транспорт, 

цената не м

предварите

или на услу

по който тя 

допълнител

изчислени п

                   
повече подробн
вижте модула
договорна инф
 представя на 

 

и несвоевре

неподходящ

т която потр

ример изпол

шрифтове, е 

рмация изоб

д, че изисква

 са по-строг

търговеца пр

ерта за пок

екламата. С 

доставя инф

те на реклам

ачин, който п

 вземе реше

зползвате т

а за покупка

ен ако вече 

характерист

ия си адрес, 

о си наимен

моличността

за чиято сме

ена (т.е. с вк

ълнителни р

доставка, п

може да бъд

елно (порад

угата), трябв

 се изчисля

лните разхо

предварите

                    
ности как да пр
 за задължени

формация и час
потребителя н

менен начи

щото предста

ебителят не

лзването на 

равносилно

бщо не се п

анията за пр

ги, ако търго

редставлява

купка – една

офертата з

формация за

мирания про

позволява н

ение за поку

ърговски съ

“, трябва да

е ясно от ко

тики на прод

самоличнос

нование или 

а на иконом

етка действа

ключените д

разходи, нап

ощенски так

де изчислен

и естествот

ва да обясн

ва; когато 

оди не може 

лно, трябва

       
редоставяте ин
ето за предост
стта от него за 
необходимата и

н. 

авяне на 

е може да се

едва 

о на ситуаци

редоставя11

редоставяне

овските 

ат така 

а по-тясна 

за покупка 

а 

одукт и 

на 

упка.  

ъобщения от

а непременн

онтекста:  

дукта или 

стта и 

географски

ическия 

ате; 

данъци и с 

пр. 

кси); когато 

а 

о на продук

ите начина,

да бъдат 

а да обявите

нформацията 
тавяне на 
това как трябв
информация. 
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факта, че

да се пла

4. конкретн

изпълнен

5. правото 

Какво п
агресив

гресивните 

ърговски пра

вободния из

у е неправо

а практика н

оследица от

оведение на

епрестанни

заплашване 

ключително 

лоупотреба 

озиция на си

ака че той да

ъзможни пр

. ако на пр

прекратя

услуга ил

да бъде 

като го д

подновяв

. ако търго

спешно с

да плати

нормалн

 

                    
Вж. модул 2 за 

е такива раз

атят;  

ните условия

ние и/или ра

на отказ, ак

редста
вните пр

практики са

актики, при 

збор на потр

мерно.  

наличието н

т някои от сл

а търговеца

обаждания 

на потреби

използване

с влияние (т

ила по отно

а няма своб

имери за то

рактика търг

яването на д

ли преминав

изключител

държи в капа

ване на дого

овец поиска

се нуждае о

и значително

ната в същия

                   
правото на по

зходи може 

я на плащан

азглеждане 

ко е приложи

вляват
рактики

а форми на н

които търго

ребителя ил

на агресивна

ледните фо

: тормоз (на

по телефон

теля, за да 

е на физиче

т.е. използв

шение на по

бодата да вз

ова биха бил

говец прави

дългосрочен

ването към 

лно трудно з

ана на автом

овора;  

а от потреби

т нова ключ

о по-висока 

я магазин. 

            
отребителите н
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мине теста за

словие тряб

ен срок да и

ължаване на

а. 

не на потре

е е имал реа

ознае преди 

то се позова

нт (до който

стъп) и указ

енно обвърз

агащи реале

еца или дру

ри за кратко

вена измама

а да 

бикновено с

о. 

аване на 

ебителят не 

айният срок

трана на 

срока на 

н от крайния

еделящо, че

втоматичнот

щ на 1 юли 

г. В 

ът се 

ребителят н

рок. По 

словие, с 

рочен 

а 

бва да дава 

изрази 

а договора, 

бителя с 

ална 

сключванет

ава на 

о 

ва, че 

зан с тези 

ен 

уги 

о 

а), 

се 

е 

к 

я 

 

то 

не 

а 

то 

1

1

1

(други) у

 

0) даване п

изменя е

без осно

причина;

 

Пример:

запазва 

цената н

основате

договор.

 

1) даване п

изменя е

причина 

продукт и

 

Пример:

запазва 

интернет

скорост о

основате

 

2) допускан

към дата

на прода

услуги да

посочени

потребит

случай ч

висока с

сключван

 

Пример:

на търго

фитнес, 

договор 

потребит

договора

 

условия. 

право на про

едностранно

ователна и п

; 

: условие, с

правото едн

на абонамен

елна причин

 

право на про

едностранно

характерис

или услуга; 

: условие, с

правото да 

т услуга със

от първонач

елна причин

не цената на

ата на доста

авача на сто

а увеличава

и случая да 

теля да се о

е смята око

прямо първ

не на догово

: условие, ко

вец да удво

след като по

за годишен 

телят да им

а. 

одавача или

о условията 

посочена в с

поред което

ностранно д

нт за ежедне

на, непосоче

одавача или

о и без осно

тиките на до

поред което

предоставя

с значително

чално догов

на. 

а стоките да

авката им ил

оки или на д

а цената, бе

даде съотв

откаже от до

ончателната

оначално до

ора; 

оето дава ед

ои месечнат

отребителя

абонамент,

а право да а

и доставчика

по договора

самия догово

о търговец с

да променя 

евник без 

ена в самия 

и доставчика

вателна 

оставяния 

о търговец с

 на потреби

о по-ниска 

орената без

а се определ

ли разрешав

оставчика н

ез в двата 

етното прав

оговора, в 

 цена за твъ

оговорената

днолично пр

а такса за 

т е сключил

, без 

анулира 
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ителя 

з 
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ване 

на 

во на 

ърде 

а при 

раво 
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13) 

14) 

15) 

16) 

даване пра

определя е

предоставе

или изключ

по договора

 

Пример: ус

реши сам д

на хладилн

 

ограничава

или доставч

от негови п

изпълнение

зависимост

 

Пример: до

посочва, че

търговски г

представит

 

задължаван

задължения

доставчикъ

 

Пример: ус

са длъжни д

когато съот

доставят сп

 

даване въз

доставчика

задължения

може да по

за потребит

 

Пример: ус

запазва пра

друг търгов

последния 

предоставе

 

аво на прода

еднолично д

ените услуги

чително прав

а; 

словие, позв

дали носи от

ника, който е

ане на задъл

чика да спаз

редставител

ето на задъл

т от определ

оговорно усл

е продавачъ

гаранции, пр

тели. 

не на потре

ята си, дори

ът не изпълн

словие, спор

да продълж

тветните сто

поред угово

можност на

а да прехвър

ята си по до

ослужи за на

теля, без съ

словие, спор

авото да пре

вец, което да

да съкрати 

ената на пот

авача или до

дали доставе

и са съобраз

во да тълкув

воляващо на

тговорност з

е продал на 

лжението на

зва задълже

ли, или да п

лженията си

лена форма

ловие, в кое

ът не носи от

родавани от

бителя да и

и когато про

нява своите;

ред което по

жат да плаща

оки или услу

рката.  

 продавача 

рля правата

оговора, кога

амаляване н

ъгласието на

ред което тъ

ехвърли сво

ава възмож

срока на пъ

требителя тъ

оставчика д

ените стоки 

зно договор

ва условият

а търговец д

за работата 

потребител

а продавача

енията, поет

постави 

и в 

лност; 

ето се 

тговорност з

 негови 

изпълнява 

давачът или

; 

отребителит

ат дори 

уги не се 

или на 

 и 

ато това 

на гаранциит

а последния

ърговец си 

оя бизнес на

ност на 

ървоначално

ърговска 

а 

и 

а 

та 

да 

ля. 

а 

ти 

за 

и 

те 

те 

я; 

а 

о 

1

гаранция

години).

 

7) изключва

потребит

други пра

изисква о

изключит

съобразе

неоснова

предоста

му налаг

според п

страна п

 

Пример:

задълже

спор (нап

жалба, п

обърне к

договора

пред съд

 

По същи

неравноп

В случай

потреби

обърне к

Използва

е добров

свободен

дали да 

 

Освен то

възпрепя

съдебни 

съдилищ

потребит

седалищ

възникна

компете

я за купения

ане или накъ

тел да предя

авни средст

от потребит

телно до ар

ен с правнит

ателно огра

авяне на нал

га тежестта 

приложимото

о договора.

: условие, п

ен да използ

пример: „В с

отребителя

към арбитра

а, преди да 

дебен орган

ия начин мож

правна клау

й че желае д

ителят тря

към систем

ането на схе

волно и потр

н (също какт

прибегне до

ова потреби

ятствани да

производст

ща. Пример з

тел живее в 

ще в Атина: З

али по наст

ентни са ед

я продукт (на

ърняване на

яви иск или 

тва по-специ

теля да отне

битраж, кой

те разпоред

ничава възм

личните док

на доказван

о право, леж

 

ри което пот

зва арбитраж

случай, че ж

ят трябва на

ажния съд, п

има право д

н.“).  

же да бъде с

уза за медиа

да подаде жа

ябва най-на

мата за мед

еми за меди

ребителят т

то и търгове

о медиация.

телите не т

 искат образ

тва пред сво

за това би б

 Рим, а търг

За решаван

тоящия дого

динствено с

апр. от 5 на 

а правото на

да използв

иално като 

есе спора 

йто не е 

дби, като 

можността м

казателства

не, която, 

жи върху др

требител е 

ж, за да реш

желае да под

й-напред да

посочен в 

да заведе де

сметната за

ация (напри

алба, 

пред да се 

иация на АБ

иация трябв

рябва да е 

еца) да реш

.  

рябва да бъ

зуване на 

оите местни

бил, ако 

говецът е съ

ето на спор

овор, 

съдилищата
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нера

съда

Потр

нера
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прод

уста
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съд 

за не

засе

оста

дейс

Ако 

същ

уста

посл

върн

опре

член

пост

на д

Друг

равн

пари

член

адми

клау

и съ

Несп

Атина. Осв

договорни у

доказване. 

кви са 
неравн
говорн

оворно усло

авноправно,

а ще бъде о

ребителския

авноправно 

ъде обвърз

дължи да съ

ановено, че с

оворно услов

е компетент

еравноправ

егне валидно

аналата част

ства без нер

потребител

ествува без

ановено, че е

ледици (напр

не получено

еделят от на

нки. Наприм

тановява, че

ругата стра

гите санкции

ноправност 

ичните глоби

нка до друга

инистративн

узи, но съще

гласие при д

пазването с

 

вен това не 

условия, кои

 

правни
ноправ
ните усл

вие, за коет

, не задължа

бявено за н

ят договор, с

договорно у

ващ за стра

ъществува б

са неравноп

вие, опреде

тен в случай

но, това оби

остта на дог

т от договор

равноправно

ският догов

з определен

е неравнопр

р. че всяка с

ото по силат

ационалното

ер, в Българ

е всяка от ст

на всичко, к

и за наруша

на договорн

и, се различ

а. Български

на санкция з

ествува задъ

договори с о

е санкциони

може да фо

ито обръща

ите посл
ността 
ловия?

то бъде уста

ава потреби

нищожно. 

съдържащ 

условие, ще

аните, ако м

без условият

правни. Нап

елящо кой те

й на спор, бъ

икновено ня

говора като 

ра ще продъ

ото условие

ор вече не м

о условие, з

равно, правн

страна е длъ

та на догово

о право на д

рия чл. 34 о

траните тряб

което е полу

аването на п

ните условия

чават от едн

ият закон не 

за при нерав

ължение за 

общи услов

ира с до 500

ормулирате 

т тежестта н

ледици
на 

? 

ановено, че 

ителя и в 

е продължи 

оже да 

та, за които 

ример, ако 

ериториален

ъде обявено

яма да 

цяло, така ч

ължи да 

.  

може да 

за което е 

ните 

ъжна да 

ора) се 

държавите 

от ЗЗД 

бва да върн

учила. 

правилата за

я, като 

на държава 

предвижда

вноправни 

уведомлени

ия. 

00 лева. 

на 

и 

е 

е 
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о 

че 

не 
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Трансгр
какво се
предлаг
услугит
извън м

о-долу ще н

равила, прил

воите проду

трана.  

ези разпоре

од внимание

равила, защ

ъдат различ

еравноправ

ъпросите, ко

елоялните т

т по-малко з

майте обаче

рансграничн

азпоредби в

нимателно с

Особено от

асочени къ

ържави чл

ъгласно зак

ърговски дей

трани от ЕС

аконодателс

оговора Ви с

траната, в ко

збрали разл

оже да лиш

ащитата, коя

азпоредби в
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е случв
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намерите ин

ложими, ако

укти на потре

едби са важн

е в случаите

щитаващи по

чни, наприме

ните услови

оито са напъ

търговски пр

значение.  

е предвид, ч

ни спорове с

във всички о

следващия п

тношение к

ъм потреб

ленки 

конодателст

йности са на

, различни о

ството, коет

с чуждестра

оято той жи

лично законо

и чуждестра

ято предост

в държавата
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и прода
ва, кога
одуктит
а потреб
трана?

нформация з

о активно пр

ебители, жи

ни и трябва 

е, когато нац

отребителит

ер по отнош

ия в договор

ълно хармон

рактики, тези

че в случай 

се прилагат 

области. Мо

параграф.  

към прода

бители от д

твото на ЕС2

асочени към

от Вашата, о

о е приложи

анния потре

вее. Ако и д

одателство,

анния Ви по

тавят задълж

а му на мест
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ажби: 
ато 
те или 
бители
 

за определе

редлагате 

ивеещи в др

да бъдат вз

ционалните 

те, може да 

шение на 

рите. По 

низирани, ка

и елементи 

на 

специални 

ля, прочете

ажбите Ви

други 

20, ако Ваши

м потребите

обикновено 

имо към 

бител, е тов

двамата сте 

 този избор 

отребител от

жителните 

тоживеене.

стен като „Рим
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ени 

руга 

зети 

ато 

са 

те 

, 

ите 

ли в 

ва на 

не 

т 
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тряб

потр
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чуж
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фир
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първ
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Ако 

друг
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ул 3, уебсай

ребителите в

доставя своб

зщетяване с

осно продаж

анциите, в сл

бва да позво

ду ремонт н

ата или пълн

ой или друг о

ъзможен или

о-общ план, 

ите стоки ил

бва да спазв

ребителскот

рирате.   

а се счита

ркетингова

ждестранни

ът на Европ

зчерпателни

анови дали м

очена към оп

терии включ

ути, различн

жавата член

ма, посочва

дународен к

во ниво, раз

ято е устано

обаче Ваши

ги страни в С

жава – член

ствена иниц

ионално зак
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ако, както в

йтът Ви е на

в държава ч

боден избор

съгласно чле

жбата на пот

лучай на ли

олите на пот

на продукта,

ното ѝ възст

от тези вари

и непропорц

когато рекл

ли услуги в 

вате стандар

о право на с

, че сте на

ата си дейн

и потребит

пейския съю

и критерии, п

маркетингов

пределена д

ват използв

ни от обичай

нка, в която 

ането на тел

код, употреб

злично от то

овена Вашат

ите дейности

Съюза, а по

ка на ЕС, се

иатива, се п

онодателст

                    
мация вижте съ
9, PeterPammer

идяхме нап

асочен към 

членка, в коя

р на форми 

ен 3 от Дире

требителски

пса на съот

требителя д

 замяна, на

тановяване,

ианти е физ

ционално тр

амирате ил

други държа

рта на защи

страните, в 

асочили 

ност към 

тели? 

юз е определ

позволяващ

вата Ви дейн

държава чле

ването на ез

йно използв

е установен

лефонни ном

бата на име

ова на държа

та фирма21.

и не са насо

требител от

е обърне къ

прилага Ваш

во.  

       
ъединените дел
r и HotelAlpenho

ример в 

ято се 

на 

ективата 

и стоки и 

ветствие Ви

да избере 

маление на

, освен ако 

ически 

руден за Вас

и предлагат

ави членки, 

ита според 

които 

лил редица 

щи да се 

ност е 

енка. Тези 

зици или 

аните в 

на Вашата 

мера с 

 на домейн 

авата членк

.  

очени към 

т друга 

м Вас по 

шето 

ла на Съда 
ofGesmbH. 
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Какво оз
това за 

ое законод

рансграни

а пръв погл

алък търгов

траните на р

ткаже някои

ли услуги за

. Законода

описваме

потребит

хармони

потребит

целия Съ

2. Дори за 

разлики 

означава

потребит

законода

може да 

прилага 

трябва с

потребит

която жи

3. На практ

законода

значение

по-голям

система 

се спора

бъде слу

гаранция

на потре

Вашето н

4. Благодар

за потре

предвари

изискван

значав
Вас? 

дателство

чните Ви д

ед може да 

вец да спазв

различните 

 търговци д

ад граница. 

ателството 

е в модулит

телското пра

зирани разп

телите. Тези

ъюз.  

някои елеме

между държ

а, че не мож

телите, изго

ателство: ка

се споразум

друго закон

само да спаз

телско прав

ивее потреби

тика задълж

ателство в д

е само ако н

ма защита от

или законод

азумели с по

учаят, ако ср

я според зак

ебителя е по

национално

рение на об

бителското 

ително наяс

ния е възмож

а на пр

о се прила

договори?

изглежда сл

ва законодат

си клиенти. 
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