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Н
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лата за нелоял
лните ттърговс
ски
„Правил
и и нер
п
практик
равнопр
равните
е услов
вия
в догово
орите позволя
п
яват сп
праведл
лива
и здраво
ословн
на конку
уренци
ия в ЕС“
“
Т
Търгове
ец

„Важн
но ми е да зна
ая, че съм
с
защ
щитен
срещу търго
овци, използв
ващи не
епочтен
ни
трико
ове с це
ел да продава
ат прод
дуктите си“
Потре
ебител

„Прави
илата за
з нело
оялните
е търговски
практи
ики и не
еравноправни
ите условия
в дого
оворите
е дават ясни н
насоки кои
к
практи
ики са приемл
п
ливи и ккои не“
“
Търгов
вец

3

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

1

. Споре
ед основна
ата констаттация органите трябв
ва да прил
лагат

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


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



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



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



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



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

Този
и наръчник е само ед
дин от обра
азователнитте материал
ли, създаде
ени в рамките на про
оекта „Готов
ви за
потр
ребителското право“. На уебсайта consumerlaw
wready.eu може
м
да нам
мерите и други учебни материали, като
виде
еа, минитесттове и „е-те
ест“, даващ правото на сертификатт. Освен това във форума може да
д се свържете с
експ
перти и други МСП.
1

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

4

Целтта на модуул 4 от тоззи наръчникк е да Ви запознае
з
с правилата за нелоял
лните търговски практи
ики и
нера
авноправнитте условия в договорите. Що се
е отнася до
о търговски
ите отноше
ения между предприяттия и
потр
ребители (B
B2C), правил
лата на ЕС
С за лоялно
ост и прозрачност на търговските
т
е практики са
с установе
ени в
Дире
ектива 2005
5/29/ЕО относно нелоялните търго
овски практики (ДНТП). Те се раззглеждат в първата
п
часст на
модуула. Във вто
ората част е разгледана Директива
а 1993/13/ЕИ
ИО относно неравнопра
авните клау
узи в договорите,
с която се опре
еделят изисскванията на
н ЕС, гарантиращи, че стандартн
ните догово
орни клаузи
и, използван
ни от
р
и и разбираеми за потр
ребителите.
търгговците, са равноправни
Осве
ен това с Директива
Д
20
006/114/ЕО относно заб
блуждаваща
ата и сравн
нителната р
реклама, коя
ято се прилага в
отно
ошенията ме
ежду предпр
риятия (B2B
B), се защита
ават търговц
ците, и особ
бено МСП, о
от заблужда
аващата рекклама
на други търговци и се опре
еделят усло
овията, при които
к
е позв
волена срав
внителната р
реклама.
п
а информация във вр
ръзка с разпоредбите на Директтива 2005/2
29/ЕО относно нелоял
лните
За по-подробна
търгговски практтики и по-спе
ециално за тяхното
т
при
илагане в ра
азличните сттрани от ЕС
С прочетете Ръководсттвото
на Европейска
Е
ата комиси
ия 2 . Базата
а данни за
а потребиттелското п
право 3 и б
бизнес портталът „Вашата
Евро
опа“4може да
д Ви бъдатт от полза за
а намиране на необход
димата инфо
ормация.
Надя
яваме се ин
нформациятта в наръчни
ика да Ви бъ
ъде полезна
а.

2

http:///ec.europa.eu/justice/consume
er-marketing/file
es/ucp_guidance
e_bg.pdf
Вж. https://e-justice.
h
europa.eu/hom
me.do
Вж. http://europa.eu
h
/youreurope/business/index_bg
g.htm
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Разздел
л I – Не
ело
оялн
ни
т ргов
тър
вски прак
ктикки
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Какво е тъ
ърговс
ска пракктика?

по
отребителя да купи Ваш
шите продуккти или да

Съгл
ласно Дирекктивата отно
осно нелоял
лните

ин
нформация,, необходим
ма на потреб
бителите, за
а да

търгговски практтики от стран
на на търгов
вци към

взземат решен
ние, като тя трябва да бъде
б
вярна и

потр
ребители търговска практика е всякко действие,

то
очна.

по
олзва Вашитте услуги, тр
рябва да съ
ъдържат цял
лата

безд
действие, по
оведение ил
ли представя
яне,
търгговско съобщ
щение (като
о реклама), извършвано
и
о

Например, акко предлагатте продукт, твърдейки, че

от тъ
ърговец, кое
ето може да
а повлияе на
а

озволява да
а се свалят 1
10 кг за 2 ме
есеца, за този
по

икон
номическото
о решение на потребите
еля за

пр
родукт трябв
ва да е дока
азана способността за

купуване или не
е на продуктт или за полззване или не

св
валяне на 10
0 кг за 2 мессеца.

на усслуга.
Опре
еделението
о за търговскка практика е доста
обширно поняти
ие, целящо да
д обхване възможно
ации и бизне
ес
най--голям брой реални життейски ситуа
пове
едения, коитто може да повлияят
п
на
а избора на
потр
ребителите. Тези правила се отнассят за
търгговски практтики както он
нлайн, така и офлайн и
за вссички видов
ве стоки и усслуги. Следо
ователно те
е
са ва
ажни за Васс, независим
мо дали прод
давате книгги
в ма
агазин или предоставяте
е различни услуги
онла
айн.

Какво е нелоялн
на търгговска
?
практика?
Една
а търговска практика е нелоялна по
о смисъла на
н
зако
онодателството на ЕС, когато
к
пречи
и на
потр
ребителя да вземе напъ
ълно информ
мирано и
своб
бодно икономическо реш
шение. Нело
оялните
търгговски практтики са забранени в цел
лия Съюз.

Какво тря
ябва да
а направя, за
да вземе клиенттът ми
апълно
о инфор
рмиран
но
„на
ико
ономич
ческо решение
р
е“?

Какво
К
тр
рябва д
да напр
равя, за
а
да
д вземе клиен
нтът ми
и
„свобод
дно ико
ономическо
решение
р
е“?
Въ
ъв всичките
е си търговскки практики трябва да сте
с
си
игурни, че не
е оказвате н
непропорцио
онален нати
иск
въ
ърху потреб
бителя, когатто се опитва
ате да го
уб
бедите да куупи Вашите продукти ил
ли да ползва
Ва
ашите услугги.
Тъ
ърговец, кой
йто продава
а прахосмука
ачки от вратта на
вр
рата, не бив
ва никога да
а пренебрегв
ва молбата на
по
отребителя да напусне дома му.

Стандар
С
ртите за
а лоялн
ност
еднакви
е
и ли са във вс
сички
държав
д
и членки?
Съгласно закконодателсттвото на ЕС всички държ
жави
ленки трябва да прилаггат едни и съ
ъщи стандарти
чл
на
а защита на
а потребител
лите от нело
оялни търго
овски
пр
рактики. Дей
йствително правилата в тази обласст са
на
апълно харм
монизирани (с единстве
еното
иззключение за
з нормите, отнасящи се
с за

Всич
чки Ваши тъ
ърговски пра
актики, като реклами,

финансовите
ф
е услуги и не
едвижимите имоти, за които
к

устни оферти, продуктови
п
с
страници
на
а уебсайта Ви,
В

дъ
ържавите чл
ленки може да налагат по-строги

п
на решението
о на
коитто може да повлияят

иззисквания). Това означа
ава, че прав
вилата трябва

7

да бъдат едни и същи в цел
лия Съюз и

За
аблуждаващ
ща реклама е всяка рекл
лама, която
о по

дователно, ако
а сте ги иззпълнили в една
след

ка
акъвто и да е начин, вкл
лючително чрез
ч
нейното

държ
жава членка
а, то Вие авттоматично ги
г

пр
редставяне,, може да по
одведе лица
ата, към които е

изпъ
ълнявате и във
в всички останали
о
дъ
ържави

оттправена, да
а изопачи тя
яхното икономическо

член
нки. На пракктика това оззначава, че може

по
оведение ил
ли, като след
дствие, да нанесе
н
вред
ди на

своб
бодно да изв
вършвате де
ейност в друугите

ин
нтересите на конкуренттите. Наприм
мер измамните

държ
жави членки
и, без да се притеснявате дали

сх
хеми с телеф
фонни указа
атели са заб
бранени

спаззвате национ
налното пра
аво.

съ
ъгласно разпоредбите н
на тази дире
ектива.

Как стои въпрос
в
сът с
нтиране
ето на
регламен
ние на
практикитте по оттношен
нкуренттите ми
и?
кон

Освен това правилата, уустановени в директивата,
се
е прилагат, когато рекла
амирате про
одукта си чр
рез
ср
равняване с подобен пр
родукт на ко
онкурентна
фирма.
ф
Например като търговец тря
ябва да се
ув
верите, че продуктът, ко
ойто сравня
явате с този на
Ва
ашия конкур
рент, отгова
аря на същите нужди ил
ли

Търгговските пра
актики, които може да засегнат
з
друуги

им
ма същото предназначе
п
ение. Напри
имер може да
д

пред
дприятия, не
е попадат в обхвата на Директиватта

ср
равните еле
ектрическия КПД на Ваш
шия хладилн
ник

отно
осно нелоялните търгов
вски практикки. Имайте

са
амо с този на
н хладилник на друг пр
роизводител
л, но

обач
че предвид, че някои дъ
ържави – членки на ЕС,

не
е и с КПД на
а печка. Осв
вен това про
одуктът, койтто

са ра
азширили националнитте си норми,, с които

ре
екламирате, не може в никакъв слу
учай да

тран
нспонират Директивата относно нел
лоялните

пр
редставлява
а имитация или копие на
н стоки или
и

търгговски практтики, за да обхванат
о
и отношенията
о
а
межд
ду предприя
ятия, или мо
оже да са пр
риели
спец
циални прав
вила за нело
оялни В2В практики.
п
Тези

ус
слуги, носещ
щи защитена
а търговска марка или
тъ
ърговско име на Вашия конкурент.

държ
жави членки
и са: Австрия, Белгия (ч
частично),
Герм
мания, Итал
лия (само за микропредприятията),
Ниде
ерландия, Португалия
П
(
(частично),
Ф
Франция
(часттично), Чеш
шката републ
лика, Швеци
ия5.
Осве
ен това на европейско
е
н
ниво
Директтива
2006
6/114/ЕО отн
носно заблууждаващата и
6
срав
внителната реклама
р
за
ащитава тър
рговците от

забл
луждаващатта реклама на
н други тър
рговци и
опре
еделя услов
вията, при ко
оито е позво
олена
срав
внителната реклама
р
(ре
еклама, в която е
вклю
ючен конкуре
ент или него
ови продукти).

5

Вж. стр.
с
363 – 368 от
о основния до
оклад за „Проуч
чването по
прове
ерката на приго
одността“ (на английски
а
език))
http:///ec.europa.eu/newsroom/docum
ment.cfm?doc_iid=44840.
6
Вж. http://eur-lex.eu
h
ropa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=
=celex:32006L0
0114
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Как да пр
роверитте дали
и дадена търго
овска практика е (не))лоялна
а?
Как функционир
ф
ра ДНТП – диаграма
д
по директиватта
Тази
и диаграма показва
п
връ
ъзката междуу „черния сп
писък“ на тъ
ърговските практики в пр
риложениетто към ДНТП
Пи
общите клаузи в самата директива – а именно чле
енове 6 – 9 и съответно
о член 5. За да бъде едн
на търговска
а
на за нелоял
лна съгласно ДНТП и сл
ледователно
о да бъде за
абранена, е достатъчно
о да отговар
ря
пракктика счетен
дори
и само на ед
дин от посоч
чените случаи.

Тър
рговската практика:
п

... попада в черния спис
сък на нело
оялните

ДА

тъ
ърговски пр
рактики

П
Пра
к
ктик
а
ата

НЕ

е
... представля
п
ява

и могла да
... която би

заблу
уждаваща (чл.
(
6

и
изопачи
реш
шението за

и 7) или агреси
ивна

сделка на средния

пракктика (чл. 8 и 9)

потреб
бител?

ДА

з
заб
р
ран
е
ена

НЕ

... нарушав
ва

... би мо
огла да

дължимата
а

и
изопачи
реш
шението за
а

проф
фесионална грижа

сделка на
а средния

(чл
л. 5, пар. 2) и...

потреб
бител?

ДА

НЕ

Практи
иката е разреше
р
ена
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Кои конкр
ретни форми
ф
н
на
лоялни
и търговски пр
рактики
и
нел
са забран
нени пр
ри всички
учаи?
слу
Черн
ният списък с 31 практи
ики включва форми на
пове
едение както
о в онлайн, така и в офл
лайн

3)) Невярно твърдени
ие, че даде
ен кодекс за
з
по
оведение е утвърде
ен от обще
ествен или
и
друг орган
Пример:
Пр
асоциация на ссупермаркетти твърди, че
ко
одексът им за
з поведени
ие е утвърде
ен от
на
ационална организация
о
я на потреби
ители,без то
ова
да
а е вярно.

търгговията, коитто може да повлияят оттрицателно

4)) Невярно твърдени
ие, че търгговец

на св
вободното и напълно информирано

(в
включител
лно негови
ите търгов
вски практтики)

икон
номическо решение на потребителя
п
я. Първите 23
2

ил
ли продуккт е одобре
ен, утвърд
ден или

пракктики от списсъка се отна
асят до забл
луждаващо

ра
азрешен от
о обществ
вен или др
руг орган, или

пове
едение на тъ
ърговеца, а останалите
е 8 са

предявяван
не на такова твърде
ение, без

забр
ранени агрессивни практтики.

тъ
ърговецътт да отгова
аря на усл
ловията за
а

1) Невярно
Н
тв
върдение за
з присъед
диняване
като
о страна по кодекс за
з поведен
ние
Пример: търгов
вец, който пр
родава плод
дове, твърди,
оциацията на производи
ителите на
че е част от Асо

од
добрение,, утвържда
аване или разрешен
ние
Пример:
Пр
на опаковка
о
на играчка е изписано
иззречението: „Безопасно
остта на про
одукта е
те
ествана от“ и името на р
реномиран сертифицир
с
ращ
ор
рган, въпрекки че това не е така.

плодове, но в действите
елност не е неин член.
биоп
Тази
и разпоредб
ба защитава потребител
ля от

5)) Отправян
не на офер
рта за про
одажба на

забл
луждаващо твърдение,
т
свързано с кодексите за
з

продукт на дадена це
ена без нал
личие на

пове
едение (етич
чни кодекси) като форм
ми на частно
о

никакво раззумно основание отт страна на
а

регл
ламентиране
е, които са разработени
р
и от групи

тъ
ърговеца да
д смята, че ще е сп
пособен да
а

търгговци, обеди
инени в разл
лични асоци
иации, като

предложи достатъчн
д
а доставка или да

Асоц
циацията на
а производиттелите на биоплодове

сигури дру
уг търгове
ец да досттави проду
укта
ос

или Асоциациятта на туристтическите аггенции.

ил
ли равнос
стоен прод
дукт на същ
щата цена
а за

2) Представян
П
не на знак за довери
ие, знак за
а
каче
ество или техен еквивалент, без
б да е
получено нео
обходимотто разреше
ение
Пример: търгов
вец, който иззползва еко
омаркировки
и
Е или на да
адена страна (напр.
на ЕС
еком
маркировкатта на ЕС) бе
ез разрешение.

пе
ериод и в количеств
ва, които са
с разумни
ис
оглед на ес
стеството на продукта, мащаба на
ре
екламата и предлож
жената цен
на
(„
„примамва
аща реклама“)
Пример:
Пр
търговец подлъ
ъгва потребители с
аттрактивни сп
пециални оф
ферти или намаления,
н
при
по
оложение че
е знае или б
би трябвало
о да знае, че
е или
не
е може да предложи теззи продукти изобщо, ил
ли
ра
азполага с недостатъче
н
ен брой от тя
ях. Освен то
ова
пр
родуктите се
е предлагатт при специа
ални условия,
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без търговецът
т
ясно да поссочва, че оф
фертата е

отребителя да купи друуг продукт, напр.
н
по

вали
идна само за
а ограничен
но количеств
во продукти

фотоапарат,
ф
различен отт рекламира
ания.

или за определе
ен период от
о време.

6) Отправяне
О
на оферта
а за прода
ажба на
про
одукти на определен
о
на цена и след
с
това:
1)

отказ да се
е покаже ре
екламирано
ото изделие
е
на потреби
ителите;
или

2)

отказ да се
е приемат поръчки
п
за него или то
о
да бъде до
оставено в разумен ср
рок;
или

3) показване на дефекте
ен образец на
изделието

7)) Невярно твърдени
ие, че прод
дуктът ще
бъ
ъде налич
чен само за ограничен период
д от
време или ще бъде н
наличен пр
ри
определени
и условия само за ограничен
о
пе
ериод от време,
в
с це
ел да се предизвика
а
не
езабавно решение и да се лиш
шат
по
отребител
лите от дос
статъчна възможно
в
ост
ил
ли време да
д направ
вят информ
миран изб
бор
Пример:
Пр
офе
ерта, която ггласи: Купет
те
ре
екламирани
ия мобилен т
телефон пр
рез следващ
щите

с це
ел да се пр
редложи различен
р
п
продукт

24
4 часа и ще платите п
половината от

(„пр
римамване
е и подмян
на“).

ието
но
ормалната цена! Не от
тлагайте! Предложен
П

Пример: собств
веник на маггазин рекламира

е валидно до
о днес в по
олунощ. Тоззи продукт няма

оапарат на реномиран германски производите
п
ел
фото

овече да се предлага. К
Купете го сега!
с
по

за кр
райна цена от
о 100 евро. Когато оба
аче
потр
ребителят оттиде в магаззина, за да си
с купи този
и
апар
рат, търгове
ецът:
1) отказва да покаже апар
рата на потр
ребителя
или
2) отказва да го продаде на потребиттеля,
или
3) показва сам
мо дефектен
н образец на апарата.

В случай че подобна
п
офе
ерта продъл
лжи да бъде
е
редлагана и след посоч
ченото врем
ме, това
пр
по
оведение ще бъде търгговска практтика, попада
аща
в черния списсък.
Друг пример: в онлайн ре
еклама за хотелска стая се
тв
върди: „Резе
ервирайте ссега, това е последната
сттая!“, но в де
ействително
ост все още има свобод
дни
сттаи.

чки тези въззможни дейсствия трябва
а да бъдат
Всич
извъ
ършени от тъ
ърговеца с намерениет
н
то да накара
а
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8) Обещание
О
з осигуря
за
яване на сервизно

по
ояснява то
ова в съдъ
ържанието
о, или чре
ез

обслужване на
н потреби
ители, с ко
оито

об
брази или
и звуци, яс
сно разпоз
знаваеми от
о

търговецът е общувал преди сде
елката, на

по
отребител
ля („реклам
ми, прикри
ити като

езикк, който не
е е официа
ален език на

сттатии“/„ре
екламни ре
епортажи“
“)

дър
ржавата чл
ленка, където е седа
алището на
а

Пример:
Пр
търговец предл
лага описание, подобно
о на

търговеца, и след това извършва
ане на

на
аучно, на св
войствата на
а нова паста
а за зъби от

о само на друг език, без ясно
обслужването

им
мето на докттор, без да посочва ясн
но, че всъщн
ност

да се
с посочи това на по
отребителя, преди

тъ
ърговецът е платил за „„научната“ статия.
с

той да извърш
ши сделка
ата
Пример: търгов
вец твърди, че покупкатта на
пютър от него включва безплатна техническа
т
комп
подд
дръжка в про
одължение на една год
дина след
прод
дажбата. Сл
лед покупкатта обаче поттребителят
уста
ановява, че сервизът
с
се
е предлага само
с
на
англ
лийски, но не
е и на езика
а, който той би
б очаквал на
база
ата на преди
ишната си ко
омуникация с търговеца
а,
за ко
оето търгове
ецът не е ин
нформирал потребител
ля.

9) Заявяване или създа
аване на впечатлени
в
ие
по друг
д
начин
н, че един продукт може
м
да се
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2) Твърден
ние със съ
ъществени
и неточнос
сти

про
одава законно, когатто това не е така

оттносно есттеството и степента
а на риска за

Пример: търгов
вец реклами
ира, че прод
дава защитен

личната сиггурност на
а потребиттеля или

вид растение, чиято продаж
жба е забранена по

не
еговото се
емейство, ако потре
ебителят не
н

зако
он.

за
акупи прод
дукта; нер
редно изпо
олзване на
а

10) Представя
яне на пра
ава, произттичащи за
а
потр
ребителитте от закон
на, като оттличителна
а
чертта на пред
дложениетто на търго
овеца
Пример: търгов
вец представя законова
а гаранция за
з
дукт (изисква
ана по закон
н – вижте мо
одула за
прод
прод
дажбата на потребителс
п
ски стоки), като
к
твърди,

сттраха от рискове, св
вързани съ
ъс
си
игурността
а
Пример:
Пр
търговец предсставя невярна или неточна
сттатистика за
а обири или престъплен
ния в района
ас
це
ел да преди
извика потре
ебителя да купи
к
аларме
ена
ин
нсталация, за
з да защитти своя дом.

че тя
я е специална допълнителна харакктеристика на
н
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3) Реклами
иране на п
продукт, сх
ходен с

даде
ен продукт, предлаган от
о търговеца
а за

продукт, пр
роизведен от конкре
етен

прод
дажба.

производиттел, по нач
чин, по който

11) Използван
не на реда
акционен материал
м
в
мед
диите за ре
екламиран
не на прод
дукт, за
чиято реклам
ма търгове
ецът е платтил, без да
а

ум
мишлено се
с въвежд
да в заблуж
ждение
по
отребител
лят, като се
е подтиква да вярва
а, че
продуктът е произвед
ден от същ
щия
о това не е така
производиттел, когато

12

Пример: създав
ване на объ
ъркване с търговски
олзване на подобно
п
пре
едставяне ил
ли
маркки чрез изпо
етиккетиране катто това на други произв
водители.
Такъ
ъв например
р би бил слуучаят с прод
дажбата на
чантта, която тол
лкова много прилича на
а чанта от
другг производиттел, че сред
дният потреб
бител не
може
е лесно да различи
р
мар
рковата чантта от
обиккновената.

15
5) Невярно
о твърден
ние, че тър
рговецът има
и
на
амерение да прекра
ати търгов
вската си
де
ейност или да премести търго
овския си
об
бект
Пример:
Пр
за да
д привлече
е потребител
ли да купят
пр
родуктите му,търговец невярно твъ
ърди, че заттваря
ма
агазина си (напр.
(
Край на договора
а – тоталн
на
ра
азпродажба
а до този пе
етък; ликвид
дация).

14) Създаване
С
е, използв
ване или реклама
р
на
а
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6) Твърден
ние, че продуктите са
с в

пирамидална
а схема, в която
к
вним
манието на

съ
ъстояние да подпом
могнат за спечелван
с
не

потр
ребителя е насочено върху

при игри на
а късмета

въззможността да получ
чи плащан
не, което ще
щ

Пример:
Пр
офе
ерта на търгговец, която
о гласи: Най--

дойде от прив
вличането
о на други

по
осле может
те да спечел
лите лотар
рията! Купе
ете

потр
ребители в схемата вместо отт

но
овата сист
тема от алггоритми, чр
рез която ще
щ

про
одажбата или
и
употре
ебата на пр
родукти

сп
печелите ло
отарията.

Пример: мрежо
ова маркетингова схема
а, работеща
о пирамида: лице, което
о желае да продава
п
в
като

17
7) Невярно
о твърден
ние, че дад
ден продуккт

мреж
жа козметич
чни продукти
и, трябва да
а плати за

може
м
да лекува болести, наруш
шени функкции

приссъединяване
ето си такса
а, а основните му

ил
ли вроден
ни дефекти
и

прихходи ще бъд
дат от привл
личането на други хора

Пример:
Пр
търговец твърд
ди, че даден
н продукт мо
оже

към мрежата.

да
а лекува пле
ешивост, а в действителност не мо
оже:
Ка
ак бихте се
е чувствали
и, ако имахт
те гъста ко
оса?
10
0 години по--млади? Гел
лът за коса
а MiracleGrow
wе

13

прод
дукт за подм
младяване с изпитан и проверен
7

ефект!

18) Подаване на същесттвено нето
очна
инф
формация относно пазарните
п
у
условия
или
и информа
ация за въззможносттта да бъде
е

ърговска такктика за при
ивличането на
н потребиттели
тъ
да
а купуват ко
онкретен про
одукт, въпре
еки че в край
йна
см
метка на поттребителите
е не се дава
а никаква
на
аграда или поне
п
не така
ава, която да
д е сравним
ма с
оп
писаната.

нам
мерен прод
дуктът с це
ел да се скклони

20)
2 Описва
ане на прод
дукт като безплатен
н,

потр
ребителятт да придо
обие проду
укта при по-

ак
ко потреби
ителят тря
ябва да пл
лати

мал
лко благоп
приятни отт нормални
ите за

допълнител
лно освен
н цената за
а участие в

паза
ара условия

тъ
ърговскатта практика
а и за полу
учаването
о

Пример: търгов
вец невярно
о се предста
авя за

ил
ли достав
вянето на и
изделието
о

лючителен дистрибутор
д
, за да може
е да поиска
изкл

Пример:
Пр
прод
давач на книги обявява
а, че книгите
е се

цена
а за даден продукт,
п
по-в
висока от па
азарната:

ра
аздават безплатно, но в
всъщност по
отребителятт

Тази
и марка раке
ети за тени
ис се използзва от

тр
рябва да пла
ати за тяхна
ата доставка
а и едва вся
яка

изве
естен и жън
нещ успехит
те ни с игра
ач! И Вие

тр
рета книга се оказва е б
безплатна.

мож
же да я купит
те – само на
а нашия уеб
бсайт.
Купе
ете я сега, бройките са
с ограничен
ни! В
дейсствителностт обаче маркката може да
д се купи на
а
многго други уеб
бсайтове от различни тъ
ърговци и на
а
многго по-ниска цена.
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1) Прилага
ане на факктура към маркетинггов
материал
м
за дължима престаци
ия, което
съ
ъздава у потребител
п
ля впечатл
ление за вече
в
по
оръчан пр
родукт, безз това да е така
Пример:
Пр
търговец изпра
аща на потре
ебителя

19) Твърдени
Т
е в рамкитте на търгговска

бр
рошура за новопублику
н
увана енцикл
лопедия зае
едно

практика, при
и която се предлагатт конкурс

с фактурата, която трябв
ва да бъде изплатена,
и
п
по

или
и промоцио
онални на
агради без

акъв начин, че потребиттелят да си мисли, че е
та

на описан
посл
ледващо връчване
в
ните

по
оръчал книггата и сега ттрябва да я плати.

нагр
ради или на
н разумен
н техен екв
вивалент
Пример: търгов
вец реклами
ира, че ако потребителя
п
ят
лена кутия сладолед,
с
уч
частва
си куупи определ
авто
оматично в лотария,
л
чре
ез която се раздават
р
множ
жество награди. В дейсствителност обаче няма
а
ника
аква награда
а, това е заб
блуждаващо
о твърдение
е,

22)
2 Отправ
вяне на нев
вярно твъ
ърдение ил
ли
съ
ъздаване на впечатл
ление, че търговецъ
ът
не
е действа за цели, с
свързани с неговото
о
за
анятие, ил
ли невярно
о представ
вяне на себе
си
и като поттребител

за да
а се накаратт хората да купуват таззи кутия

Пример:
Пр
търговец се пре
едставя за потребител
п
и

слад
долед.

пи
ише положи
ителни отзив
ви за хотел, на който
вс
същност е собственик.
с

Разп
поредбата се
с отнася за всички нагр
радни игри
или ценови пром
моции, които се използват като

23
3) Създава
ане на нев
вярно впеч
чатление, че
се
ервизно обслужване
е на проду
укта е

7

Имай
йте предвид, че
е твърдения в рекламата, свъ
ързани със
здрав
вето, може да са
с предмет и на друго секторно
закон
нодателство на
а ЕС и на нацио
онални здравни и
фарм
мацевтични нор
рми.

на
алично в държава
д
ч
членка, раз
злична от
та
ази, в коятто продукттът се про
одава

14

Пример: търгов
вец продава
а компютър на
н
ребител във Франция, като
к
му казва
а, че
потр
подд
дръжката по
о телефона за
з всякакви въпроси,
свър
рзани с прод
дукта, е безп
платна във всички други
държ
жави – членки на Европ
пейския съю
юз, но на
пракктика тя се поддържа
п
са
амо за Фран
нция и е на
френски език.

24) Създаване
С
е на впеча
атление, че
е
потр
ребителятт не може да
д напусне
е обекта,

з такава не
елоялна търговска практтика
Не се счита за

дока
ато не се сключи
с
до
оговор

лучаят, при който търго
овецът се вр
ръща
сл

Пример: потреб
бител влиза
а в магазин, а търговецъ
ът

многократно в дома на потребителя, за да потъ
ърси

вява, че е за
аключил вра
атата, като му
м казва, че
заяв

лащане от него
н
за нещо
о, което потр
ребителят
пл

ще го
г пусне сам
мо ако купи някой
н
от пре
едлаганите

де
ействително
о е поръчал, но още не е изплатил.

прод
дукти. Доста
атъчно е тър
рговецът да създаде у
потр
ребителя впе
ечатлението
о, че същия
ят не може да
д
напуусне обекта – не е необходимо действително да
д
го за
аключва.

26
6) Извърш
шване на уп
порито и нежелано
н
ув
вещаване по телефо
он, факс, електронн
е
на
по
оща или други
д
дистанционни медии, ос
свен
при обстоятелства и в степен, предвиде
ени

25) Извършва
ане на часттни посещ
щения в

отт национал
лното зако
онодателс
ство с огле
ед

дом
ма на потре
ебителя, пренебрегв
п
вайки

на
а изпълне
ение на договорно за
адължени
ие

мол
лбата на по
отребител
ля търгове
ецът да

Пример:
Пр
търговец изпра
аща множесттво имейли или

напу
усне или да
д не се вр
ръща, освен при

ес
семеси на потребителя за даден пр
родукт, въпр
реки

обстоятелств
ва и в степен, предви
идени от

че
е последния
ят ясно е пои
искал тази практика
п
да

националното
о законода
ателство с оглед на

бъ
ъде прекраттена. Това н
не пречи неп
пременно на
а

изпъ
ълнение на
н договор
рно задълж
жение

тъ
ърговец да иска
и
настойч
чиво от потр
ребителя да
а му

Пример: търгов
вец, който пр
родава ножо
ове по

пл
лати за нещ
що, което същ
щият е поръ
ъчал, но още
е не

овете и койтто настойчиво се опитва
а да убеди
домо

е изплатил.

потр
ребителя да купи от стоката му, въп
преки че
потр
ребителят яссно е заявил
л, че не жел
лае да купи
какъ
ъвто и да е продукт
п
от то
ози търговец. Подобно
насттойчиво пове
едение на търговеца
т
мо
оже да окаж
же
нати
иск върху по
отребителя да
д купи пред
длагания
прод
дукт, само и само да се отърве от него.
н

15

В ня
якои държав
ви членки тъ
ърговските обаждания
о
с

28
8) Включв
ване в рекл
лама на ди
иректно

цел реклама са забранени в съответсттвие с

ув
вещаване на деца да купят ре
екламираните

Дире
ективата отн
носно непри
икосновеносстта на

продукти ил
ли да убед
дят своите
е родители
и

личн
ния живот8. Редица дър
ржави членки, сред коитто

ил
ли други възрастни
в
и да купят за
з тях

Герм
мания, изисккват потребителят изри
ично да се е

ре
екламиран
ните проду
укти

съгл
ласил търгов
вците да изв
вършват неп
поискани
обаж
ждания. Същ
щото важи и за Дания, където
к

Пример:
Пр
„Тов
ва видео вече е в прода
ажба – бъди
и
пъ
ървият от тв
воите прияте
ели, който го
г притежава
а!

осъщ
ществяванетто на контаккт с потреби
ителя по

Ка
ажи незабав
вно на мама
а да ти го купи възможно

теле
ефон, имейл
л, чрез есем
мес, на врата
ата на дома
а

на
ай-бързо!“ „Х
Хей, деца! П
Поискайте от родителитте си

му или на работтното му мяссто без него
овото

да
а ви купят Трилогията
Т
за Батман на дивиди!““

воление е сттрого ограни
ичено и възм
можно само
позв

„П
Прочети за приключения
п
ята на зайче
ето Флъфи в

ако той
т предвар
рително е да
ал съгласие
ето си (с някои

но
овите комиккси – помоли
и мама да ти
и ги купи.“

изкл
лючения при
и телефонни
ите продажб
би). В малкото
случ
чаи, когато това
т
е разре
ешено, е въззможно чове
ек
да бъде добаве
ен към специ
иален списъ
ък, за да не

То
ова правило
о има за цел
л да се защи
итят децата (и
те
ехните родители) от еф
фекта на пре
еките реклам
ми.
Необходим елемент, за д
да бъде тази практика

дания, като в Италия и
полуучава непоискани обажд

елоялна, е аспектът
а
на „пряко увещ
щаване“, кое
ето
не

Белггия.

оззначава, че рекламата ттрябва да цели
ц
оказван
не на

27) Изискване
е от потреб
бител, кой
йто

на
атиск върху децата или
и техните родители.

ахователна
а
преттендира изплащане на застра

29
9) Настояв
ване за неззабавно ил
ли

полица, да пр
редстави документи
д
, които не

ра
азсрочено
о във врем
мето плащ
щане на

биха могли ра
азумно да се считатт за

продукти, или
и
връща
ане или съ
ъхранение на

уме
естни, като
о например
р дали пре
етенцията е

продукти, доставени
д
от търгов
веца, но

действителна
а, или систтематична
а липса на

не
епоръчани
и от потре
ебителя („н
непоръчан
ни

отго
овори на съответнат
с
та кореспо
онденция с

доставки“)

цел да се разу
убеди потребителятт от

Пример:
Пр
търговец доста
авя на потре
ебител стоки
и или

упражняване на своите
е договорн
ни права

ус
слуги, които последниятт не е поръч
чвал (напр.

Пример: застра
аховател изи
исква от поттребител,

тъ
ърговецът изпраща книга, без потр
ребителят да
аяе

намеряващ да
д поиска об
безщетение
е за кражбатта
възн

по
оискал, и сл
лед това искка съответно
ото заплаща
ане).

или загубата на лични вещи
и от багаж, да
д представ
ви
менти за вся
яка вещ, за която
к
се
платтежни докум
отна
ася искът. Иззискването на платежни документи
и
за вссяка вещ не
е би могло разумно да се
с счита за
умесстно. С тази разпоредба
а се гаранти
ира, че
потр
ребителят може лесно и ефикасно да поиска
изпл
лащане на застраховате
елната си по
олица.

Имайте предвид, че съгл
ласно Дирекктивата отно
осно
равата на по
отребителитте същите не
н са длъжни да
пр
пл
лащат за не
епоискана до
оставка на стоки
с
или
ус
слуги. Също
о така те не са длъжни да
д възразятт или
да
а върнат непоисканата стока.

30)
3 Изричн
но уведомя
яване на потребител
п
ля,
че
е ако не ку
упи продуккта или ус
слугата, ще
е

8

Дире
ектива 2002/58//ЕО относно не
еприкосновено
остта на личния
я
животт и електронни
ите комуникации.
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бъд
де застраш
шена работтата или прехраната
а

мер, биха би
или
Следните слуучаи, наприм

на търговеца
т

валифицира
ани като заб
блуждаващи действия въз
в
кв

Пример: търгов
вец, който ид
два пред до
ома на

ос
снова на нев
вярна инфо
ормация:

ребителя да продава пр
рахосмукачкка, като
потр

1..

хранител
лни продукти, рекламир
рани като

твър
рди, че ще загуби работтата си, ако потребител
лят

несъдържащи добав
вки, когато всъщност
в
ги
и

не куупи прахосм
мукачката. За
З да е приложима тази

ат;
съдържа

разп
поредба, ням
ма значение
е дали това е вярно, или

2..

не.

31) Създаване
С
е на невяр
рно впечаттление, че
е

хотелска
а стая, която
о се реклами
ира като с пряк
изглед къ
ъм морето, когато всъщ
щност това не
н е
вярно;

3..

кола, коя
ято се рекла
амира като отделяща
о
по
о-

потр
ребителятт вече е сп
печелил, ще
щ спечели
и

малко въ
ъглероден д
диоксид, кога
ато на практтика

или
и при извършване на
а конкретн
но действи
ие

емисиите
е ѝ са високки;

ще спечели
с
награда или друга

4..

стимулир
ране на потр
ребителя да
а купува

екви
ивалентна
а облага, когато
к
всъщност или
и

търговскка гаранция за новия си хладилник с

ням
ма награда или друга
а еквивале
ентна

твърдени
ието, че в пр
ротивен слу
учай

обл
лага, или извършван
нето на какквото и да
ае

потребиттелят не би могъл да по
олучи
компенса
ация, ако ур
редът не раб
боти, въпрекки че

действие във
в връзка с предявяв
ване на

по закон търговецътт е длъжен да
д осигури

преттенция за наградата
а или другга

продукта с нормите на ЕС
Е
съответсствието на п

екви
ивалентна
а облага е повод за заплащане
з
е

за правната гаранци
ия9.

на пари
п
от потребителя
я
Пример: търгов
вец информира потреби
ител, че е
челил кола като
к
награда
а, но на практика такава
а
спеч
нагр
рада няма, или
и пък, за да
д получи на
аградата,
потр
ребителят тр
рябва да куп
пи друг прод
дукт или да

Следните слуучаи може д
да бъдат опр
ределени ка
ато
аблуждаващ
щи действия, въпреки че
е се основав
ват
за
на
а вярна инф
формация, ко
оято обаче се
с предоста
авя
по
о заблуждав
ващ начин:
1. предлага
ане на малко количеств
во шоколад в

извъ
ърши плаща
ане под формата, напри
имер, на

значител
лно по-голям
ма опаковка
а, създаваща
а

обаж
ждане до им
мпулсен теле
ефон.

впечатле
ение, че опа
аковката съд
държа много
о

Какво пре
едставл
ляват
блужда
аващите
е дейсттвия?
заб

повече шоколад,
ш
откколкото е в действителн
д
ност;
2.
2 предлага
ане на услугги за химиче
еско чистене
е по
начин, ка
аращ потреб
бителя да см
мята, че

Забр
раняването на заблуждаващите де
ействия

професи
ионалното гл
ладене на дрехите е

гара
антира, че вссяка търговсска практика
а съдържа

включено
о в цената, когато на пр
рактика това
а не
е така.

само
о вярна и то
очна информ
мация и че тази
т
инфо
ормация не се предоставя на потребителя в

Те
естът за заб
блуждаващи
ите действия
я трябва да се

забл
луждаващ ко
онтекст. Лоя
ялният характер на

ос
сновава на информация
и
я, свързана със следни
ите

даде
ена търговскка практика трябва вина
аги да бъде
е

ел
лементи на търговската
а практика:

оцен
няван чрез анализ
а
на то
ова дали тя ще бъде
забл
луждаваща за
з средния потребител
п
.
9

Вж.
В модул 3 за правата
п
на поттребителите и гаранциите.
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1. съществува
с
нето или есстеството на
а продукта

собствено
ост, или нагградите и оттличията му

(
(напр.
употр
ребяван прод
дукт, продав
ван като нов
в);
2. основните
о
х
характеристи
ики на продуукта или
у
услугата,
гео
ографския или
и търговския произхо
од

(напр. нев
вярно твърд
дение, че тъ
ърговецът е
получил наградата
н
за
а най-добър
р шивач);
н потребителя, включи
ително правото
7.. правата на
на замяна
а или възста
ановяване на
н цената, или
и

и резулта
или
атите, които трябва да бъдат
б

рисковете
е, с които съ
ъщият може
е да се сблъска

о
очаквани
пр
ри неговата употреба
у
(напр. състав
в:

(напр. вся
яко от права
ата на потре
ебителите,

б захар, без
без
б консерва
анти, храниттелни

гарантира
ано от разли
ични законо
одателни акттове,

т
твърдения;
наличие на процедури по

като напр
ример законовата гаран
нция)10.

р
разглеждане
е на жалби; методи на
п
производств
во: без хорм
мони, биопро
одукти;
к
количество
на рекламирания продуукт: бутилка
а
о 1 л, съдъ
от
ържаща обач
че само 900 мл;
т
технически
с
спецификац
ции: потребл
ление на
г
гориво,
енер
ргопотребле
ение);
3. обхвата
о
на задължения
з
ята на търговеца,

Какво
К
представляватт
заблужд
даващи
ите
бездейс
б
ствия?
За
аблуждаващ
щите бездей
йствия са фо
орми на

м
мотивите
за
а търговскатта практика и

не
елоялни тър
рговски пракктики, при ко
оито търгове
ецът

х
характерист
тиката на пр
родажбения процес,

не
е дава на по
отребителя съществена
а информац
ция,

в
всяко
изявление или си
имвол относсно пряко ил
ли

то
оест такава, от която ср
редният потр
ребител се

к
косвено
спонсорство ил
ли одобрени
ие на

ну
уждае, за да
а вземе инф
формирано икономическ
и
ко

т
търговеца
и продукта
или
а (напр. с по
окупката на

ре
ешение. При
и рекламира
ането на про
одукт и пред
ди

п
продукта
ще
е се окаже финансова
ф
п
подкрепа
на

пр
родажбата му
м на потреб
бителя тряб
бва да бъде

х
хуманитарна
а организац
ция, което не
е е вярно);

да
адена цялатта важна информация.

4. цената
ц
или начина, по който
к
тя е формирана,
ф
и съществ
или
вуването на
а специфичн
но ценово
п
предимство
(напр. обяв
вяване на не
евярна цена
а
о 59 евро за
от
з билет за влак,
в
когато
ов
д
действителн
ност цената е 109 евро));
5. потребностт
п
та от сервиззно обслужв
ване,
р
резервна
ча
аст, подмяна
а или ремон
нт (напр.
н
невярно
твъ
ърдение, че резервните
е части за
п
продавания
омобил ще са
с налице
модел авто
п
през
следва
ащите десетт години);
6. характера,
х
к
качествата
и правата на
а търговеца
а

Пример
П
за за
аблуждаващ
що бездейсттвие: Летет
те до
Париж
П
за 99 евро!
е
В рекл
ламата обач
че не се казва,
че
е има допъл
лнителни такси като зна
ачителна
ле
етищна таксса, така че ккрайната цен
на в един
мо
омент надхв
върля 150 е
евро. Също така
т
за
аблуждаващ
що бездействие би било
о рекламира
ането
на
а високоскор
ростен инте
ернет за 29 евро
е
на мессец,
но
о премълчав
ването на ф
факта, че за да се възпо
олзва
отт тази офертта, потребиттелят трябв
ва да подпиш
ше 3го
одишен дого
овор.

и неговия
или
я агент, като
о самоличността и

Тъ
ърговска практика би би
ила определ
лена като

и
имуществот
то му, квалиф
фикацията, статуса,

за
аблуждаващ
що бездействие също и ако търгове
ецът

у
удостоверяв
ването, член
нството или търговските

пр
редоставя на
н потребите
еля цялата съществена
с
а

м връзки, както
му
к
и правата му върхху

ин
нформация,, но го прави
и по неясен,, неразбираем,

и
индустриалн
на, търговскка или интел
лектуална

10

Вж.
В модул 2 за правото на по
отребителите на отказ.
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двуссмислен или
и несвоевременен начин.

факта, че
е такива раззходи може или ще трябва

След
дователно неподходящ
н
щото предста
авяне на

да се пла
атят;

инфо
ормация, отт която потребителят не
е може да се
е

4.
4 конкретн
ните условия
я на плащан
не, доставка
а,

възп
ползва, напр
ример изпол
лзването на едва
разч
читащи се шрифтове,
ш
е равносилно
о на ситуаци
ия,

изпълнен
ние и/или ра
азглеждане на жалби;
5.
5 правото на отказ, акко е приложи
имо12.

при която инфор
рмация изоб
бщо не се предоставя111.
д, че изисква
анията за пр
редоставяне
е
Имайте предвид
овските
на информация са по-строгги, ако търго

Какво
К
представляватт
агресив
а
вните пр
рактики
и?

бщения на търговеца
т
пр
редставлява
ат така
съоб

Агресивните практики са
а форми на нелоялни
н

наре
ечената офе
ерта за поккупка – една
а по-тясна

тъ
ърговски пра
актики, при които търговецът наруш
шава

конц
цепция от ре
екламата. С офертата за
з покупка

св
вободния иззбор на потр
ребителя ил
ли поведението

търгговецът пред
доставя инф
формация за
а

му
у е неправомерно.

хара
актеристикитте на реклам
мирания про
одукт и
цена
ата му по на
ачин, който позволява
п
н
на

На практика наличието
н
н
на агресивна
а практика е

потр
ребителя да вземе реше
ение за покуупка.

оследица отт някои от сл
ледните форми на
по
по
оведение на
а търговеца: тормоз (на
апр. дразнещ
щи,

Вина
аги когато иззползвате търговски съ
ъобщения отт

не
епрестанни обаждания по телефон
на), принуда
а

типа
а на „оферта
а за покупка“, трябва да
а непременн
но

(ззаплашване на потребителя, за да купи продуккт),

да обявите, освен ако вече е ясно от ко
онтекста:

вкключително използване
е на физическа сила, ил
ли
зл
лоупотреба с влияние (тт.е. използв
ването на

1. основните характерист
х
тики на прод
дукта или
услугата;

по
озиция на си
ила по отношение на по
отребителя,
та
ака че той да
а няма своб
бодата да взземе решение).

2. географски
ия си адрес, самоличносстта и
търговското
о си наимен
нование или географски
ия
адрес и сам
моличността
а на икономическия

Въ
ъзможни примери за то
ова биха бил
ли:
1..

оператор, за
з чиято сме
етка действа
ате;

ако на пр
рактика търгговец прави
и така, че
прекратя
яването на д
дългосрочен
н договор за
а

3. крайната це
ена (т.е. с вкключените данъци
д
ис

услуга ил
ли преминав
ването към друг операттор

всички допъ
ълнителни разходи,
р
нап
пр.

да бъде изключител
лно трудно за
з потребите
еля,

транспорт, доставка, пощенски таккси); когато

д
в капа
ана на автом
матичното
като го държи

м
да бъд
де изчислена
цената не може

подновяв
ване на дого
овора;

предварите
елно (поради естеството на продуккта

2..

ако търго
овец поиска
а от потреби
ител, който

или на услуугата), трябв
ва да обясните начина,

спешно се
с нуждае от нова ключ
чалка за вра
ата,

по който тя се изчислява; когато

да плати
и значително
о по-висока цена от
нормалн
ната в същия
я магазин.

лните разхо
оди не може да бъдат
допълнител
изчислени предварите
п
а да обявите
еи
лно, трябва
11

За повече
п
подробн
ности как да пр
редоставяте ин
нформацията
ясно, вижте модула за задължението за предосттавяне на
договорна инф
формация и часстта от него за това как трябва
предд
да се представя на потребителя необходимата
н
и
информация.

12

Вж.
В модул 2 за правото на по
отребителите на отказ.
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Стандарттите за средни
ия и
я потребител
уяззвимия

Освен това, ако
а потребителят е със зрително

Оценката за лоя
ялния харакктер на даде
ена търговскка

екксперти, кои
ито може да Ви помогна
ат да разбер
рете

пракктика съглассно общата клауза за ло
оялност или
и

ко
ои са подход
дящите сред
дства и символи. Техни
ите

съгл
ласно правил
лата за забл
луждаващитте действия и

ко
онтакти мож
же да бъдат намерени онлайн.
о

безд
действия и агресивните
а
практики тр
рябва да се
извъ
ърши спрямо
о стандарта
а за очакваното
пове
едение на ср
редния потр
ребител. В случай
с
че
търгговецът е на
асочил дейността си към
м уязвими
потр
ребители, ва
ажи стандар
ртът за очаквано
пове
едение на уя
язвимия поттребител.

ув
вреждане, информация
ята трябва да
д се предосстави
чр
рез подходя
ящи средств
ва и символи
и. Съществууват

Какво
К
се
е случв
ва, ако не
изпълни
и
ите зад
дължението за
а
лоялни
л
практи
ики?
За
аконодателсството на ЕС
С изисква са
анкциите за
а
на
арушаване на
н правилатта за нелоял
лните търговски

Съгл
ласно законо
одателствотто на ЕС съществуват

пр
рактики да бъдат
б
съраззмерни, ефе
ективни и

два различни ви
ида потреби
ители – сред
дният и

ра
азубеждаващи. Самите
е санкции се
е различаватт в

уязв
вимият пот
требител. В зависимостт от това кой
й

оттделните дъ
ържави член
нки.

потр
ребител обсл
лужвате, трябва да при
испособите
начи
ина си на вза
аимодейств
вие с този по
отребител.

Санкциите об
бикновено включват ану
улирането на
н

В законодателсттвото на ЕС
С уязвимият
т

до
оговор, склю
ючен под въ
ъздействието
о на нелоял
лна

потр
ребител се
е определя като
к
потреби
ител, който е

тъ
ърговска пра
актика. Същ
що така те мо
оже да бъда
ат

уязв
вим поради физическа
ф
и умствен
или
на

по
одчинени на
а наказателн
ното право, например

недо
оразвитост, възраст или
и лекомисли
ие. Такива са
с

оттговорното лице
л
в комп
пания, изпол
лзваща

деца
ата, възрасттните хора или
и хората с увреждани
ия.

не
елоялни тър
рговски пракктики, може да носи
на
аказателна отговорностт и да бъде осъдено на

Уязв
вимите потребители имат специалн
ни нужди, що
щ

ли
ишаване от свобода. На
ай-обичайни
ите санкции
и

се оттнася до защ
щитата от нелоялни търговски

об
баче са пари
ичните глоб
би в различн
ни размери. Ето

пракктики. Ето за
ащо е важно
о да обръща
ате повече

ня
яколко прим
мера:

вним
мание на изп
ползваната от Вас търгговска
пракктика, когато
о насочвате дейността си
с към



В Италия в член 27 отт Потребите
елския кодеккс е

уязв
вими потребители.

на минимална глоба от 5000 евро и
определен

За да
д не се окаж
же, че извър
ршвате забл
луждаващо

максималн
на финансова санкция от 5 000 000
0

безд
действие, мо
оже да адап
птирате мето
одите си на

евро. Тези
и суми се дъ
ължат за нар
рушения или
и на

пред
доставяне на информац
ция към особ
беностите на
н

Директива
ата относно нелоялните
е търговски

уязв
вимите потре
ебители. На
апример, ако
о продавате
е

практики, или на Дире
ективата отн
носно права
ата

прод
дукти за възрастни хора
а, може да увеличите
у

е едновреме
енно.
на потребителите, или и на двете

разм
мера на шри
ифта на пред
дставяната информаци
ия.

н повтарящ
що се неспаззване на
В случай на

Същ
щата трябва да бъде ясн
на, разбираема и

разпоредб
бите от търгговеца може
е да бъде

досттъпна.

поискано да
д преустан
нови дейносттта си за
период, не
енадвишава
ащ 30 дни.
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В Белгия макксималната глоба, която
о може да
бъде наложе
ена, е 600 00
00 евро.



В Германия може
м
да бъд
дат наложен
ни глоби до
300 000 евро
о за нежелан
ни телефонни
обаждания.



В България законът
з
пред
движда имууществена
са
анкция до 50
5 000 лева.

ия във връзкка с
За по-подробна информаци
вилата относсно нелоялн
ните търговсски практики
и
прав
от сттрана на тър
рговци към потребители и тяхното
тълккуване от Съ
ъда на ЕС и националните
съди
илища и орггани прочете
ете насокитте,
публ
ликувани от Европейс
ската комис
сия13.
В на
асоките има специална глава, в коя
ято се
обясснява как се
е прилагат правилата сп
прямо нови
бизн
нес модели, появили се
е в онлайн се
ектора, като
о
напр
ример платф
формите, иккономиката на
н
спод
делянето, ин
нструментитте за сравне
ение,
потр
ребителските отзиви и др.
д

13

Вж. http://ec.europa
a.eu/justice/consumereting/files/ucp_g
guidance_bg.pd
df
marke
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Разде
ел 2 –
Не
ерав
вно
опра
авни
усл
лов
вия в
догов
вори
ите
е

22

Какво са потреб
бителскки
ворно
договор и догов
ловие?
?
усл
Потр
ребителски договор
д
е всеки догово
ор, който
търгговец сключва с потребител, независимо от това
дали
и предметътт му е доста
авка на стоки
и, на услуги
и/или на цифров
во съдържание.
ример такъв
в е договоръ
ът, сключен онлайн с
Напр
потр
ребителя за продажбата
а на книги.144

да
али са равноправни спр
рямо правил
лата, обясне
ени в
сл
ледващите раздели.
р

Какво
К
са
а прави
ила за
равнопр
р
равностт на
договор
д
рните у
условия
я и кога
а
са
с приложими?
В Директива 93/13/ЕИО о
относно нер
равноправни
ите
лаузи в дого
оворите се и
изисква усло
овията в
кл
по
отребителскките договор
ри да отгова
арят на

Нера
азделна часст от повече
ето договори
и са

оп
пределени стандарти,
с
и по-специал
лно да са в

стан
ндартните об
бщи условия
я, в които са
а определен
ни

съ
ъответствие
е с принципа
а на добросъ
ъвестност и да

стан
ндартизиран
ни (неподлеж
жащи на догговаряне)

не
е създават, в ущърб на потребител
ля, значител
лна

прав
вила и проце
едури, с кои
ито потребиттелят трябва

не
еравнопоста
авеност меж
жду правата
аи

да се
е съгласи. Често
Ч
това са
с сложни и обемни

за
адължениятта на страните по догово
ора.

прав
вни текстове
е. Проучвания показватт, че повечетто
потр
ребители не ги четат, оссобено когатто са
формулирани онлайн. Дори
и когато се изисква
и
щите услови
ия онлайн по
од
формално приемане на общ
о
пов
вечето
формата на посставяне на отметка,
ребители не обръщат вн
нимание на
потр
съдъ
ържанието.
Кога
ато използва
ате общи усл
ловия в дого
овора си с

Директивата важи за вси
ички потреби
ителски
до
оговори, но не и за всич
чки договорни условия. Не
са
а обхванати договорнитте условия, които отраззяват
за
адължителн
ни законови или подзако
онови
ра
азпоредби, както и разп
поредби или
и принципи на
н
ме
еждународн
ни конвенции, по които държавите
д
–
чл
ленки на ЕС
С, или самия
ят ЕС са страна, като в
об
бластта на транспорта.
т

потр
ребителите, като първа стъпка тряб
бва ясно да
посо
очите тяхнатта цел. Възм
можно е общ
щите услови
ия

Правилата на
а ЕС обхващ
щат единств
вено

изоб
бщо да не са
а необходим
ми, понеже обичайното
о

сттандартнитте общи усло
овия в догов
ворите

прав
вно положен
ние съгласно
о националн
ните правил
ла

(н
независимо дали са в ин
ндивидуалн
ни договори или

или тези на ЕС е подходящ
ща и достатъ
ъчна рамка за
з

до
оговори при
и общи услов
вия), тоест тези,
т
които са
с

ълнението на договора.
изпъ

съ
ъставени пр
редварителн
но и върху чието
съ
ъдържание потребителя
ят не е оказзал влияние или

Ако обаче реши
ите, че общи
ите условия са

ко
оето не е до
оговорил инд
дивидуално. Имайте об
баче

бходими, приемете ги повече като средство
с
за
а
необ

пр
редвид, че някои
н
държа
ави членки са
с разширил
ли

заси
илване на до
оверието на
а потребител
ля, отколкотто

пр
риложениетто на изисква
анията на ЕС
Е за

като
о начин да се
е освободитте от колкото се може поп

ра
авноправносст и до инди
ивидуално договарянит
д
те

голя
яма отговорн
ност. В случ
чай на спор общите
о

ус
словия. Тези
и държави ч
членки са: Австрия,
А
Бел
лгия,

усло
овия ще бъд
дат проверен
ни от съдията за това

Да
ания, Люксе
ембург, Мал
лта, Обедине
еното кралсство,
Финландия, Франция,
Ф
Че
ешката репу
ублика.

14

Вж. модул 1 за зад
дължението за предоставяне на
договорна инф
формация.
предд
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Изисскванията на
а ЕС за равноправност не се

а държавите
е членки, пр
риели подобни правила,,
за

отна
асят за догов
ворни услов
вия, свързан
ни с основни
ия

мо
оже да наме
ерите на уеб
бсайта на Европейска
Е
ата

пред
дмет на потр
ребителския
я договор, нито със

ко
омисия16. Ако
А искате да
а проверите
е как отделн
ните

съоттветствието на цената и възнаграж
ждението,

сттрани в Съю
юза са трансспонирали Директивата
Д

опре
еделени в не
его, при усл
ловие че тези условия са
с

оттносно нера
авноправнитте клаузи в договорите
д
в

изра
азени на ясе
ен и разбира
аем език.

на
ационалния си правен р
ред, може да
д използватте и
но
овата база данни за по
отребителс
ското право
о на

Имайте предвид
д, че някои държави
д
чле
енки са
разш
ширили прил
ложението на
н тези изиссквания на ЕС
Е
за ра
авноправност и до дого
оворите меж
жду
пред
дприятия. Те
ези държави
и членки са:: Австрия,
Бълггария (съгла
асно някои съдебни
с
реш
шения),
Герм
мания, Гърц
ция, Дания, Естония,
Е
Лю
юксембург,

Европейскатта комисия17.

Необход
Н
димостт от спа
азване на
н
стандар
с
рта на п
потреби
ителско
ото
право
п
в друга страна
а

Ниде
ерландия, Полша,
П
Порттугалия, Сло
овения,
Унга
ария, Франция, Хървати
ия, Чешката република

Ко
огато продавате продуккти или пред
длагате услууги

(сам
мо ако дейсттвието на пр
редприемача
а не е

на
а потребите
ели извън Ва
ашата стран
на, трябва да
д

свър
рзано с него
овия бизнес)), Швеция15.

сп
пазвате стан
ндарта за по
отребителскко право на
дъ
ържавата чл
ленка, в която потребиттелят живее
е.

Пр
равилатта за не
еравноп
правния
хар
рактер на дого
оворни
ите
усл
ловия еднакв
е
и ли са
а във
всички дъ
ържави
и членкки?

Следователн
но трябва да
а проверите дали Вашите

Прав
вилата за не
еравноправните услови
ия в

до
оговорни усл
ловия включ
чите клауза за избор на
а

дого
оворите на равнище
р
на ЕС определ
лят само

пр
раво, като утточнявате, ч
че към договора е

мини
имален стан
ндарт на защ
щита. Държа
авите членкки

пр
риложимо правото на В
Вашата стра
ана, трябва да
д

иматт свободата
а да приематт допълните
елни правил
ла

ин
нформирате
е потребителите от другите държав
ви

с цел
л предостав
вяне на по-в
висока (но никога по-

чл
ленки, че въ
ъпреки това ще спазвате техните

нискка) степен на
а защита на
а потребител
лите.

пр
рава, гаранттирани от за
адължителните норми на
н

След
дователно, въпреки че водещите принципи
п
са

по
отребителскки договори съответстват на прави
илата
въ
ъв всички дъ
ържави член
нки поотдел
лно, в които
иззвършвате бизнес
б
дейн
ност. Това е особено ва
ажно
по
о отношение
е на списъка
а с неравноправните
ус
словия в догговорите. Акко в стандар
ртните си

сттраната, в ко
оято пребив
вават18.

вина
аги едни и съ
ъщи, е възм
можно, в зав
висимост от
стра
аната, в коятто предлагатте продукти
ите си, да са
а
нало
ожени по-специфични правила
п
за
нера
авноправнитте условия в договорите
е. Това се
отна
ася най-вече
е за национа
алните законодателства
а,
коитто определятт така нареч
чените „черн
ни“ или „сив
ви“
списсъци на дого
оворни условия, които винаги
в
или
обич
чайно се счи
итат за нера
авноправни. Информация
15

Вж. стр. 372 – 374 от основния доклад за „Проуучването по
ерката на приго
одността“ (на английски
а
език))
прове
http:///ec.europa.eu/newsroom/docum
ment.cfm?doc_iid=44840.

16

http://ec.europa
h
.eu/consumers//consumer_rights/rightsco
ontracts/directive
e/notifications/in
ndex_en.htm
17
https://e-justice.
h
europa.eu/home.do
18
Срв.
С
модула за
а продажбата н
на потребителс
ски стоки, часттта за
тр
рансграничната
а продажба.

24

Какво са принци
ипи на
вестнос
ст и каккво
добросъв
начава поняти
ието за
а
озн
зна
ачителна
нер
равноп
поставе
еност?

оложение отт това, което
о предвижда
а действащо
ото
по
на
ационално законодател
з
лство.
Пример за то
ова би било договорно условие,
у
дав
ващо
раво на търгговеца да пр
рекрати догговора без
пр
ос
снование, до
окато същатта възможно
ост не е
пр
редоставена
а на потреби
ителя. Друг пример би бил
б
с договорно условие,
у
поззволяващо на
н търговец
ца да

Спор
ред принци
ипа на добр
росъвестно
ост

адържи изпл
латени от по
отребителя суми за все
е още
за

дого
оворното усл
ловие трябв
ва да бъде такова,
т
че акко

не
едоставени стоки или ууслуги, при положение
п
ч
че

потр
ребителят би
и го договар
рял индивид
дуално, той

тъ
ърговецът е този, който
о прекратява
а договора.

би се
е съгласил на него. Съо
ответно това означава,
че пр
ринципът на
а добросъве
естност не Ви
В позволяв
ва

За
а да бъде сч
четено за не
еравноправно едно

да формулирате
ф
е условие, чрез
ч
което да
д задължитте

до
оговорно усл
ловие, наме
ерението на
а търговеца не е

потр
ребителя да ползва пре
едлаганите от
о Вас

ва
ажно: няма значение
з
да
али преднам
мерено е исккал

фитн
нес услуги в продължен
ние на десетт години безз

да
а формулир
ра неравноправно догов
ворно условие

възм
можност за по-ранно
п
прекратяване на договора
а.

ил
ли това се е получило в резултат на
н небрежно
ост

Същ
щият би бил и случаят с условие, на
алагащо

ил
ли непознав
ване на прил
ложимите пр
равила.

арби
итража като единствен начин за ре
ешаване на
спор
р по потреби
ителски дого
овор.
Осно
овният елем
мент на общ
щия критерий
й за

Как
К тряб
бва да са напи
исани
договор
д
рните у
условия
я?

равн
ноправност е,
е че неравн
ноправното условие в

Ус
словията, вкключени в п
потребителс
ските догово
ори,

дого
овор създава
а в ущърб на
н потребите
еля

тр
рябва да бъд
дат написан
ни на ясен и разбираем
м

знач
чителна не
еравнопост
тавеност между
м

еззик,що се оттнася както д
до формата
а, така и до

прав
вата и задъл
лженията на
а страните. Понятието
П

съ
ъдържаниетто.

знач
чителна нер
равнопоста
авеност озн
начава, че
търгговецът злоуупотребява със своята позиция на

Пример за до
оговорно усл
ловие, ненаписано на ясен
я

сила
а по отношение на потр
ребителя – първият
п

л този, при който
к
условията
и разбираем език, би бил

обиккновено е в по-силна по
озиция от вттория, тъй

а с много др
ребен шрифт.
в договора са

като
о разполага с повече зна
ания за съответните
прод
дукти и услууги.

оянната пра
актика на Съ
ъда на
Според посто
ването дого
оворните
Европейския съюз изискв

За да
д се установи дали дад
дено условие е в

словия да бъ
ъдат написа
ани „ясно и разбираемо
р
о“ не
ус

осно
овата на „зна
ачителна не
еравнопоста
авеност“ в

мо
оже да бъде
е сведено до факта, че те трябва да
д

ущърб на потре
ебителя, тря
ябва да се об
бърне

бъ
ъдат форма
ално и грама
атически раззбираеми. Това
Т

мание по-специално на това кои но
орми от
вним

иззискване за прозрачносст всъщностт означава, че
ч

наци
ионалното право
п
биха били
б
прилож
жими при

по
отребителятт трябва да е в състоян
ние напълно
о да

отсъ
ъствие на сп
поразумение
е на странитте по същия
я

ра
азбере прав
вните и икон
номическите
е последици от

въпр
рос. Целта е да се пров
вери дали до
оговорът

пр
риемането на
н дадено уссловие.

посттавя потреби
ителя в по-н
неблагоприя
ятно правно

Имайте също
о така предв
вид, че ако значението
з
н
на
до
оговорно усл
ловие е с дв
вусмислено, неясно или
и
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неоп
пределено значение,
з
то
о тълкуванетто му в

мо
оже да бъде
е само този,, на територ
рията на кой
йто

смиссъл, най-бла
агоприятен за
з потребиттеля, винаги
и

се
е намира седалището н
на търговеца
а.

ще има
и
превес.
Напр
ример ако включите в договорите
д
с условие,
си
при което срокъ
ът за плащан
не от потреб
бителя е 15
ните откога започва да тече този
дни, но не поясн
авна точка ще
щ бъде взет моментът
срокк, като отпра

Кои
К условия най-веро
оятно са
с
неравно
н
оправни?

на са
амата доста
авка на прод
дукта Ви до потребител
ля,

В Директива 93/13/ЕИО о
относно нер
равноправни
ите

а не денят на скключване на
а договора.

лаузи в дого
оворите в сп
писък са пос
сочени редица
кл

Съ
ъществу
уват ли
и услов
вия,
кои
ито вин
наги са
нер
равноп
правни?
?
Отго
оворът на то
ози въпрос е:
е зависи. В самото
зако
онодателство на ЕС не са
с определе
ени списъци
ис
дого
оворни услов
вия, които винаги,
в
при всякакви
в
обсттоятелства, трябва да се
с считат за
нера
авноправни.. Някои от дъ
ържавите чл
ленки обаче
е
са въ
ъвели в нац
ционалните си законода
ателства
„черни списъци““ с условия, които при всички
в
случа
аи
19

се сч
читат за нер
равноправни
и .
Държ
жавите член
нки, разширили контрол
ла във връзкка
с рав
вноправността и до инд
дивидуално
дого
оваряните уссловия, са следните:
с
Ав
встрия,
Белггия, Дания, Люксембург
Л
г, Малта, Об
бединеното
крал
лство, Финла
андия, Фран
нция, Чешка
ата
репуублика. След
дователно, за по-сигурн
но,
запо
ознайте се с правилата на националното
зако
онодателство, имащо оттношение къ
ъм Вас, и
проуучете дали са
с определе
ени договорн
ни условия,
коитто при всички случаи тря
ябва да се смятат
с
за
нера
авноправни..

до
оговорни усл
ловия, които
о обикновен
но (но не
ав
втоматично)) се смятат зза неравноп
правни. Има
айте
пр
редвид, че този
т
списък е само прим
мерен и
не
еизчерпател
лен.
Ра
авноправният характер
р на договор
рните услови
ия
вс
се пак трябв
ва да бъде о
оценен за вс
секи случай
по
оотделно на
а базата на о
общия тест за
ра
авноправносст. На практтика обаче е вероятно тези
т
ус
словия да бъ
ъдат счетен
ни за неравн
ноправни, та
ака
че
е най-добре
е е просто да
а избягвате употребата
а им.
Примерният списък
с
вклю
ючва следни
ите договорн
ни
словия:
ус
1) изключва
ане или огра
аничаване на
н юридичесската
отговорн
ност на прод
давач или до
оставчик при
и
смърт ил
ли телесна п
повреда на потребител в
резултатт на действи
ие или безде
ействие от
страна на същия про
одавач или доставчик;
о
Пример:: договорно условие, огграничаващо
отговорн
ността на пр
роизводител
л при смърт или
телесни повреди, пр
ричинени от дефектен
от него, в сл
лучаи на
продукт, предлаган о
уба небрежн
ност,
преднамерено дейсттвие или гру
ожение че за
аконът пред
движда
при поло

Напр
ример някои
и държави членки
ч
са по
оставили в

абсолютна отговорн
ност (т.е. неззависимо отт

„черния списък““ употребата
а на договор
рни условия,

ност или
наличие на небрежн

спор
ред които ко
омпетентния
ят съд в случ
чай на спор

преднамереност)[1]..

19

http:://ec.europa.eu//newsroom/just//item-detail.cfm?
?item_id=59332
2,
Докла
ад по проверка
ата за пригодно
ост на законода
ателството в
обласстта на защита
ата на потребиттелите и предл
лагането на
пазар
ра.

2)
2 неоснова
ателно изключване или
и ограничава
ане
на законните права на потребиттеля спрямо
о

26

продавача, доставчика
а или друга страна
с
по

платени суми.

ри пълно ил
ли частично
договора пр
неизпълнен
ние или нето
очно изпълн
нение на

5)
5 условие, според кое
ето от потребителя се

договорни задължения
з
я от страна на
н продавач
ча

д изплати н
лно висока
изисква да
неосновател

или доставч
чика;

неустойкка като комп
пенсация, ко
огато не изпъ
ълни
задълже
енията си;

ред което по
отребителятт
Пример: уссловие, спор
няма право
о на форма на
н компенса
ация (напр.

о потребител
л
Пример:: условие, според което

ремонт, зам
мяна), ако пе
ечката, коятто е купил, се
с

трябва да
д плати мно
ого високи разноски
р
за

окаже дефе
ектна и след
дователно

съхранен
ние на склад
д, ако не приеме

неизползва
аема.

договоре
ената доставка.

3) задължаващ
що потребителя спораззумение,

6)
6 правото на продавач
ча или доставчика да

съгласно ко
оето изпълн
нението на

и договора п
по свое усмо
отрение, катто
прекрати

предоставя
яните услуги
и от страна на
н продавач
ча

потребиттелят няма ттова право, или пък да се

или доставч
чика зависи
и единствено
о от неговатта

допусне продавачътт или достав
вчикът да за
апази

собствена воля;
в

о изплатени
и суми за сто
оки или услууги,
авансово
които не е доставил, в случаите
е когато

ред което тъ
ърговец си
Пример: уссловие, спор

чът или досставчикът е този,
т
който
продавач

запазва пра
авото да изп
пълни догов
вора само акко

прекратя
ява договора
а;

и когато пои
иска.
о потребител
л не
Пример:: условие, според което
о страна на
а продавача
а или
4) допускане от

може да анулира до
оговора при никакви

доставчика
а да се задър
ржат изплаттени от

елства или м
може да го направи
н
сам
мо
обстояте

потребител
ля парични суми,
с
когато
о последниятт

със съгласието на д
доставчика. Логиката
Л
на
а

откаже да сключи
с
или да
д изпълни договора,

поредба е, ч
че между по
отребителитте и
тази разп

без той да има
и
право на
н обезщете
ение от

доставчи
иците трябва да има ра
авнопоставеност

равностойн
на сума, пла
атима от стр
рана на

по отнош
шение на пра
авата за пре
екратяване или

продавача или доставч
чика на потр
ребителя,

отказ от договора.

ледният е сттраната, коя
ято разваля
когато посл
договора;

7)
7 даване право
п
на про
одавача или
и доставчика
а да
прекрати
и безсрочен договор без разумно

ред което зн
начителна
Пример: уссловие, спор

предизве
естие, освен
н когато са налице
н
сери
иозни

предплатен
на сума или депозит не се

основани
ия за това;

възстановя
ява, независсимо от това
а какви са
обстоятелсствата. Ако обаче
о
потре
ебител

о търговец си
с
Пример:: условие, според което

анулира до
оговор, без да
д се обосно
ове, в

запазва правото да прекрати до
оговор за

резултат на
а което търгговецът пона
ася загуба,

доставка
а на интерне
ет без преди
известие, ка
ато

потребител
лят на може да очаква пълно
п

не оставя на потреб
бителя доста
атъчно врем
ме,

възстановя
яване на вси
ички предвар
рително

мери друг до
оставчик пр
реди изтичан
нето
за да нам
на срока на договора. С изключение на
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сериозни об
бстоятелств
ва, предпола
агащи реале
ен

у
(други) условия.

риск от загууба или щетти за търговеца или друуги
лица, ако договорът пр
родължи дор
ри за кратко
о

10) даване право
п
на про
одавача или
и доставчика
а да

ример ако бъ
ъде установ
вена измама
а),
време(напр

изменя едностранно
е
о условията по договора
а

едностранн
ното право на
н търговеца
а да

без осно
ователна и п
посочена в самия
с
догово
ор

прекратява
а безсрочни договори об
бикновено се
с

причина;;

квалифицира като нера
авноправно
о.
о търговец си
с
Пример:: условие, според което
8) допускане на
н автомати
ично удължа
аване на

запазва правото едн
ностранно да
д променя

срочен дого
овор, в случ
чай че потре
ебителят не е

н абонамен
нт за ежедне
евник без
цената на

изявил несъ
ъгласието си,
с когато крайният срокк

основате
елна причин
на, непосоче
ена в самия

за изразява
ане на несъггласие от сттрана на

договор.

потребител
ля за продъл
лжаване на срока на
договора е прекомерно
о отдалечен
н от крайния
я
срок на догговора;

п
на про
одавача или
и доставчика
а да
11) даване право
изменя едностранно
е
о и без основателна
причина характеристиките на до
оставяния

оговорно усл
ловие, опре
еделящо, че
Пример: до

и услуга;
продукт или

потребител
лят може да анулира ав
втоматичнотто
прекратява
ане на догов
вор, изтичащ
щ на 1 юли

о търговец си
с
Пример:: условие, според което

2019 г., сам
мо до 1 февр
руари 2019 г. В

запазва правото да предоставя на потреби
ителя

условието е добавено, че договорът се

о по-ниска
интернетт услуга съсс значително

продължава автоматич
чно, ако потребителят не
н

скорост от
о първонач
чално договорената безз

оговора в по
осочения ср
рок. По
прекрати до

основате
елна причин
на.

принцип е допустимо
д
д
договорно
уссловие, с
което автом
матично се удължава
у
ср
рочен

не цената на
а стоките да
а се определ
ля
12) допускан

договор, но
о за да прем
мине теста за
а

към дата
ата на доста
авката им ил
ли разрешав
ване

равноправн
ност, това уссловие тряб
бва да дава

на прода
авача на сто
оки или на доставчика на
н

на потребиттеля разуме
ен срок да изрази
и

услуги да
а увеличава
а цената, бе
ез в двата

желанието си за продъ
ължаване на
а договора, а

посочени
и случая да даде съответното прав
во на

ова не е така
а.
в случая то

потребиттеля да се о
откаже от до
оговора, в
случай че смята око
ончателната цена за твъ
ърде

но обвързване на потребителя с
9) окончателн
условия, с които
к
той не
е е имал реа
ална

оговорената
а при
висока спрямо първоначално до
не на догово
ора;
сключван

възможностт да се запо
ознае преди сключванетто
на договора
а;

оето дава ед
днолично пр
раво
Пример:: условие, ко
на търговец да удво
ои месечната такса за

ава на
Пример: уссловие, коетто се позова

л
фитнес, след като по
отребителят е сключил

условия в друг
д
докумен
нт (до който
о

договор за годишен абонамент,, без

потребител
лят няма досстъп) и указва, че

потребиттелят да има право да анулира
а

потребител
лят е неизме
енно обвърззан с тези

договора
а.
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13) даване пра
аво на прода
авача или до
оставчика да
определя еднолично
е
д
дали
доставе
ените стоки и

гаранция
я за купения
я продукт (на
апр. от 5 на 3
години).

предоставе
ените услуги
и са съобраззно договора
или изключ
чително прав
во да тълкув
ва условиятта
по договора
а;

ане или накъ
ърняване на
а правото на
а
17) изключва
потребиттел да предя
яви иск или да използва
други пра
авни средсттва по-специ
иално като

воляващо на
а търговец да
д
Пример: уссловие, позв

изисква от
о потребиттеля да отне
есе спора

реши сам дали
д
носи оттговорност за
з работата

изключиттелно до арбитраж, кой
йто не е

на хладилн
ника, който е продал на потребител
ля.

съобразе
ен с правнитте разпоред
дби, като
неоснова
ателно ограничава възм
можността му
м за

ане на задъл
лжението на
а продавача
а
14) ограничава

предоста
авяне на нал
личните докказателства или

или доставч
чика да спаззва задълже
енията, поетти

му налагга тежестта на доказван
не, която,

от негови представител
ли, или да постави
п

според приложимото
п
о право, леж
жи върху др
руга

ето на задъл
лженията си
ив
изпълнение

страна по договора.

зависимостт от определ
лена формалност;
Пример:: условие, при което поттребител е
оговорно усл
ловие, в кое
ето се
Пример: до

задълже
ен да използзва арбитраж
ж, за да реш
ши

посочва, че
е продавачъ
ът не носи оттговорност за
з

спор (нап
пример: „В сслучай, че желае
ж
да под
даде

търговски гаранции,
г
пр
родавани от негови

жалба, потребителя
ят трябва най-напред да
а се

представиттели.

к
арбитра
ажния съд, посочен
п
в
обърне към
договора
а, преди да има право да
д заведе де
ело

не на потребителя да изпълнява
и
15) задължаван

пред съд
дебен орган
н.“).

задължения
ята си, дори
и когато продавачът или
и
доставчикъ
ът не изпълн
нява своите;;

ия начин мож
же да бъде сметната
с
за
а
По същи
неравноп
правна клаууза за медиа
ация (например:

ред което по
отребителитте
Пример: уссловие, спор

В случай
й че желае д
да подаде жа
алба,

са длъжни да
д продълж
жат да плаща
ат дори

потреби
ителят тря
ябва най-напред да се

когато съоттветните сто
оки или услууги не се

обърне към
к
систем
мата за медиация на АБ
БВ.).

доставят сп
поред уговорката.

Използва
ането на схе
еми за меди
иация трябва да
е добров
волно и потр
ребителят трябва да е

16) даване възможност на продавача или на
а да прехвър
рля правата и
доставчика

свободен
н (също кактто и търгове
еца) да реши
дали да прибегне до
о медиация..

задължения
ята си по до
оговора, кога
ато това
може да по
ослужи за на
амаляване на
н гаранциитте

ова потребителите не трябва да бъ
ъдат
Освен то

за потребиттеля, без съ
ъгласието на
а последния
я;

възпрепя
ятствани да искат образзуване на
съдебни производсттва пред сво
оите местни

ред което тъ
ърговец си
Пример: уссловие, спор

ща. Пример зза това би бил,
б
ако
съдилищ

запазва пра
авото да пре
ехвърли сво
оя бизнес на
а

потребиттел живее в Рим, а търгговецът е съ
ъс

друг търгов
вец, което да
ава възможност на

седалищ
ще в Атина: З
За решаването на спор
рове,

последния да съкрати срока на пъ
ървоначално
о

възникна
али по наст
тоящия дого
овор,

предоставе
ената на поттребителя тъ
ърговска

компете
ентни са ед
динствено съдилищата
с
ав
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Атина. Осв
вен това не може да фо
ормулирате
договорни условия,
у
кои
ито обръщат тежестта на
н
доказване.

Какви са правни
ите посл
ледици
и
ноправността на
от неравн
ните усл
ловия?
?
договорн

Трансгр
Т
ранични
и прода
ажби:
какво
к
се
е случв
ва, кога
ато
предлаг
п
гам про
одуктитте или
услугит
у
е си на
а потреб
бители
извън
и
м
моята
сттрана?
По-долу ще намерите
н
ин
нформация за
з определе
ени

Дого
оворно условие, за коетто бъде уста
ановено, че е

равила, прил
ложими, ако
о активно пр
редлагате
пр

нера
авноправно,, не задължа
ава потреби
ителя и в

св
воите продуукти на потре
ебители, жи
ивеещи в др
руга

съда
а ще бъде обявено за нищожно.
н

сттрана.

Потр
ребителския
ят договор, съдържащ
с
нера
авноправно договорно условие,
у
ще
е продължи

Те
ези разпоре
едби са важн
ни и трябва да бъдат вззети

да бъде обвързващ за стра
аните, ако може да

по
од внимание
е в случаите
е, когато нац
ционалните

прод
дължи да съ
ъществува без
б условиятта, за които е

пр
равила, защ
щитаващи по
отребителитте, може да

уста
ановено, че са
с неравноп
правни. Например, ако

бъ
ъдат различ
чни, наприме
ер по отнош
шение на

дого
оворно услов
вие, опреде
елящо кой те
ериториален
н

не
еравноправните услови
ия в договор
рите. По

съд е компетенттен в случай
й на спор, бъ
ъде обявено
о

въ
ъпросите, ко
оито са напъ
ълно хармон
низирани, ка
ато

за не
еравноправно, това оби
икновено ня
яма да

не
елоялните търговски
т
пр
рактики, тези
и елементи са

засе
егне валидно
остта на догговора като цяло, така че
ч

отт по-малко значение.
з

оста
аналата частт от договор
ра ще продъ
ължи да
дейсства без нер
равноправно
ото условие.
Ако потребителският договор вече не може
м
да
съществува безз определено условие, за
з което е

Имайте обаче
е предвид, ч
че в случай на
рансграничн
ни спорове ссе прилагат специални
тр
ра
азпоредби във
в всички о
области. Моля, прочетете
вн
нимателно следващия
с
п
параграф.

уста
ановено, че е неравнопр
равно, правн
ните

Особено
О
оттношение ккъм прода
ажбите Ви,

посл
ледици (напр
р. че всяка страна
с
е длъ
ъжна да

на
асочени къ
ъм потреб
бители от други
д

върн
не получено
ото по силатта на догово
ора) се

дъ
ържави чл
ленки

опре
еделят от на
ационалното
о право на държавите
д
член
нки. Например, в Българ
рия чл. 34 от
о ЗЗД
посттановява, че
е всяка от сттраните тряб
бва да върн
не
на другата страна всичко, което
к
е полуучила.
Друггите санкции
и за наруша
аването на правилата
п
за
а
равн
ноправност на договорн
ните условия
я, като
пари
ичните глоби
и, се различ
чават от едн
на държава
член
нка до друга
а. Български
ият закон не предвижда
адми
инистративн
на санкция за
з при нерав
вноправни
клауузи, но съще
ествува задъ
ължение за уведомлени
ие
и съгласие при договори
д
с общи
о
условия.

2
Съгласно закконодателсттвото на ЕС20
, ако Ваши
ите

ърговски дей
йности са на
асочени към
м потребители в
тъ
сттрани от ЕС, различни о
от Вашата, обикновено
о
за
аконодателсството, което е приложи
имо към
до
оговора Ви с чуждестра
анния потребител, е тов
ва на
сттраната, в ко
оято той живее. Ако и двамата
д
сте
иззбрали разл
лично законо
одателство, този избор не
мо
оже да лиши чуждестра
анния Ви по
отребител отт
за
ащитата, коя
ято предосттавят задълж
жителните
ра
азпоредби в държавата
а му на месттоживеене.

Несп
пазването се санкциони
ира с до 500
00 лева.
20

По-специално
П
Р
Регламент
№5
593/2008, извес
стен като „Рим І“.
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След
дователно, ако, както видяхме например в
модуул 3, уебсай
йтът Ви е на
асочен към
потр
ребителите в държава членка,
ч
в коя
ято се
пред
доставя своб
боден избор
р на форми на
обеззщетяване съгласно
с
чле
ен 3 от Дире
ективата
отно
осно продаж
жбата на поттребителски
и стоки и

Какво
К
оззначава на пр
рактика
това
т
за Вас?
Ко
ое законод
дателство
о се прилага при
тр
рансграничните Ви д
договори?
?

гара
анциите, в сл
лучай на липса на съответствие Ви
ие

На пръв поглед може да изглежда сл
ложно за ед
дин

тряб
бва да позво
олите на поттребителя да
д избере

алък търгов
вец да спазв
ва законодаттелствата в
ма

межд
ду ремонт на
н продукта, замяна, намаление на

сттраните на различните
р
си клиенти. Това може да

цена
ата или пълн
ното ѝ възсттановяване,, освен ако

отткаже някои търговци д
да предлагатт своите сто
оки

няко
ой или друг от
о тези вари
ианти е физически

ил
ли услуги за
ад граница. На практика
а обаче:

невъ
ъзможен или
и непропорц
ционално тр
руден за Васс.
В по
о-общ план, когато рекламирате или предлагатте
Вашите стоки ил
ли услуги в други държа
ави членки,
бва да спазв
вате стандар
рта на защи
ита според
тряб
потр
ребителското право на страните,
с
в които
опер
рирате.

1. Законода
ателството на ЕС предв
вижда, както
о
описваме
е в модулитте на „Готови за
потребиттелското пра
аво“, значиттелен брой
хармонизирани разп
поредби за защита
з
на
и правила са
а приложим
ми в
потребиттелите. Тези
целия Съ
ъюз.
2.
2 Дори за някои елеме
енти все ощ
ще да има

Кога
а се счита, че сте на
асочили
мар
ркетингова
ата си дейн
ност към
чуж
ждестранни
и потребиттели?

жавите член
нки, това не
разлики между държ
а, че не мож
же да сключв
вате договори с
означава
потребиттелите, изго
отвени съгла
асно Вашето
о

Съдъ
ът на Европ
пейския съю
юз е определ
лил редица

законода
ателство: ка
акто бе обяс
снено по-гор
ре,

неиззчерпателни
и критерии, позволяващ
п
щи да се

може да се споразум
меете с потр
ребителя да
а се

уста
анови дали маркетингов
м
вата Ви дейн
ност е

прилага друго законодателство, при което Вие

насо
очена към оп
пределена държава
д
чле
енка. Тези

с
да спаззвате задълж
жителното
трябва само

криттерии включват използв
ването на еззици или

потребиттелско право на държав
вата членка, в

валуути, различн
ни от обичай
йно използваните в

която жи
ивее потреби
ителят.

държ
жавата член
нка, в която е установен
на Вашата

3.
3 На практтика задълж
жителното по
отребителскко

фирма, посочва
ането на тел
лефонни ном
мера с

законода
ателство в д
друга държа
ава ще има

межд
дународен код,
к
употреб
бата на име на домейн от

значение
е само ако н
неговите пра
авила предл
лагат

първ
во ниво, раззлично от то
ова на държа
авата членкка,

по-голям
ма защита отт тези във Вашата
В
прав
вна

21

в коя
ято е устано
овена Вашатта фирма .
Ако обаче Ваши
ите дейности
и не са насо
очени към
С
а потребител отт друга
другги страни в Съюза,
държ
жава – членка на ЕС, се
е обърне към Вас по
собсствена инициатива, се прилага
п
Ваш
шето
наци
ионално законодателство.

система или законод
дателството
о, за което сте
с
азумели с по
отребителя. Такъв може
е да
се спора
бъде слуучаят, ако ср
рокът на закконовата
гаранция
я според закконодателсттвото в стра
аната
на потре
ебителя е по
о-голям от то
ози съгласно
Вашето национално
н
о законодате
елство.
4.
4 Благодар
рение на об
бучителните модули „Го
отови
за потребителското право“ ще сте
с
ително наяссно какви до
опълнителни
и
предвари

21

За повече
п
информ
мация вижте съ
ъединените дел
ла на Съда
C 585
5/08 и C 144/09
9, PeterPammerr и HotelAlpenho
ofGesmbH.

изискван
ния е възмож
жно да са пр
риложими в
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държава чл
ленка, към която
к
смятатте да
насочите тъ
ърговската си
с дейност.
5. Въпросът за
з приложим
мото законод
дателство
често пъти ще има зна
ачение само ако между
ебителя въззникне несъггласие. Мно
ого
Вас и потре
недоразуме
ения може да
д бъдат реш
шени по
взаимно съ
ъгласие или чрез фирме
ения Ви отде
ел
за жалби.

Когато им
мате спор по такъв
т
ансгран
ничен договор
д
р, кой
тра
съ
ъд е ком
мпетенттен?
Ако предлагате своите прод
дукти или усслуги на
ребители в други
д
страни
и от ЕС и се
е случи да
потр
иматте спор с някой от чужд
дестранните си клиенти,
имай
йте предвид
д, че компетентният съд
д за
разр
решаването на този спо
ор винаги ще
е бъде,
съгл
ласно законо
одателствотто на ЕС, и по-специалн
п
но
така наречения Регламент „Брюксел І“, този на
аната, в коятто живее поттребителят.. Не може да
а
стра
съди
ите потребителя в съд на
н друга дър
ржава и ако
о
пред
двидите във
в Вашите общи условия
я подобна
възм
можност, рисскувате сериозна глоба
а. За сметка
на то
ова потреби
ителят има възможност
в
тта да Ви
даде
е под съд съ
ъщо и във Вашата държ
жава. При
тран
нсгранични случаи,
с
за да
д бъде решаването на
спор
рове по-лесн
но, ЕС създа
аде платформа за ОРС
С,
коятто позволява
а комуникац
ция между си
истемите за
а
алте
ернативно решаване на
а спорове в различните
р
държ
жави членки
и22.
Пример: ако сте
е френски търговец,
т
усстановен в
лгийски
Лил,, а продаватте продуктитте си на бел
потр
ребители, не
е може да вп
пишете в об
бщите си
усло
овия, че в сл
лучай на спо
ор единствените
комп
петентни за разрешаван
нето на случ
чая
съди
илища са те
ези в Лил.

22

Вж. модул 5 от нар
ръчника.
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Пр
рил
лож
жени
ия

33

Контролен сп
писък за тъ
ърговеца

1. Изпо
олзвате ли
и стандарттни догово
орни услов
вия?
2. Ваши
ите догово
орни усло
овия дейсттвително ли
л не се ср
рещат в никой
списък с потен
нциално или винаги
и неравноп
правни договорни уссловия?
3. Дого
оворните условия
у
на
аписани ли са по на
ачин, лесен за четен
не и
разбиране?
4. Дого
оворните условия
у
на
али не са в основата на значи
ителна
нера
авнопостав
веност ме
ежду Ваши
ите права и задълже
ения и теззи на
потребителя в негов ущ
щърб?

опейската ко
омисия ще подготви
п
ръ
ъководство за
з правилата
а за неравно
оправните кклаузи в поттребителските
Евро
дого
овори въз осснова на тъл
лкуването на
а правилата
а от Съда на
а Европейсккия съюз и н
националнитте съдилища
аи
орга
ани. То ще бъде публикуувано на нейния уебсай
йт.
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ОТК
КАЗ ОТ ОТГОВОРНО
ОСТ:
Този
и документ е изготвен за
а Европейскката комиси
ия, но отразя
ява мнениятта единствено на своите автори.
Коми
исията или авторите
а
не
е носят отгов
ворност за начина
н
на уп
потреба на информацията, съдърж
жаща се в не
его.
Този
и документ не
н е правно обвързващ и не предсттавлява офи
ициално тъл
лкуване на ззаконодател
лството на ЕС
Е
или на национал
лното право
о, нито може
е да осигури
и цялостна и пълна правна консулттация. Той няма
н
за цел да
ени професи
ионалната правна
п
консуултация по конкретни въпроси.
в
Читтателите тря
ябва също така
т
да са
заме
наяссно, че в мом
мента се разглеждат за
аконодателн
ни предложе
ения на равн
нище на ЕС и на национ
нално ниво..
Всякка хартиена версия на модулите
м
сл
ледва да се свери с еве
ентуални акттуализации на уебсайта
а
www
w.consumerla
awready.eu.
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