
РЕЗЕРВИРАНЕ НА 
ВАКАНЦИЯ



ЕВРОПЕЙСКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

Безплатна и персонална 
помощ за потребителите, 
които имат проблеми с 
трансгранични покупки 
в ЕС, Исландия, Норвегия 
или Обединеното 
кралство.

Европейският потребителски център (ЕПЦ) 
България е част от мрежа от 30 Европейски 
потребителски центъра (ECC-Net), каквито има 
във всяка държава членка на Европейския 
съюз, Исландия, Норвегия или Обединеното 
кралство.

Ако пътувате в Европа или купувате стоки и 
услуги от друга държава членка, Исландия, 
Норвегия или Обединеното кралство, 
консултацията с нас може да ви спести време и 
пари и да ви помогне да избегнете проблеми!

www.ecc.bg



САМОСТОЯТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ

Проверете хотела/мястото за 
настаняване
Разгледайте внимателно контактите, 
условията, локацията, както и 
галерията на мястото за отсядане 
преди да направите резервация. 
Всяко несъответствие по-късно ще се 
сравнява с тях. Коментари на гостували 
клиенти, както и ревюта също могат 
да бъдат полезни. Сверете и местната 
часова зона, за да не се разминете с 
домакините!

Прочетете условията
Повечето хотели по света имат 
стандартно време за регистриране и 
напускане.  Ако избраното място е с 
различен график, преценете маршрута 
и си оставете свободно време за 
непредвидени събития. Има опасност 
да ви откажат настаняване, ако 
пристигнете по-късно от посочения час.

Резервирайте с едно наум
Много сайтове предлагат 
посреднически услуги, където лесно 
можете да сравните цени, локация и 
дори да резервирате чрез тях. Тези 
резервации обаче не се сключват 
с посредника, а директно с хотела/
мястото и плащанията в повечето 
случаи отиват пак към тях. Самото 
управление на резервацията остава 
достъпно на сайта, от който сте я 
направили - промяна в датите или 
анулирането ѝ, но ако мястото за 
настаняване няма свободни стаи или 
пък не спазва условията си, то ще 
бъде отговорно за това.

Такса за анулиране
Проверете предварително таксата за 
анулиране на резервацията. Ако тя 
е в размер на предлаганата цена, на 
практика няма да имате право да се 
откажете и/или да променяте дати.



ЛЕГЛО И ЗАКУСКА

Не забравяйте!
Независимо дали ще 
резервирате стая в хотел 
или ще наемете къща за 
гости, тези места си остават 
лична собственост и сте 
длъжни да се съобразявате 
с поставените условия. 
Прочетете ги внимателно 
преди да резервирате, тъй 
като могат да бъдат най-
различни. Най-честите 
спорове са по отношение 
на домашните любимци, 
счупени вещи, шумни 
купони и неканени гости.

Новите технологии позволиха да се развият 
нови възможности за отдаване под наем на 
лична собственост. Днес можете да се свържете 
през онлайн платформи със собственика на 
апартамент, самостоятелна стая, къща или 
легло в общо помещение и дори да платите 
предварително от телефона. Този лесен 
начин на договаряне е и значително по-
евтин, а и позволява по-лично отношение към 
гостуващите.

Прочетете включените услуги в цената, както 
и тези, които може да се наложи да платите 
допълнително. Обикновено почистването е 
услуга, която не се показва в първоначалната 
оферта, а при по-кратки престои тя излиза 
сравнително по-скъпа от по-дългите.

Платете сигурно
Най-сигурното плащане е с банкова карта, 
защото имате възможност при измама или 
друг проблем да си възстановите сумата. 
Предложения за плащане извън платформата са 
сигурни индикации, че нещо не е наред.



ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ

Какво е пакетно туристическо пътуване?
Туристически пакет е комбинация от най-малко 
две различни услуги (транспорт, настаняване, 
наемане на автомобил) за целите на едно и също 
пътуване, където:

А/ се закупуват накуп от един търговец с един 
договор, или

Б/ се закупуват от няколко доставчика на такива 
услуги, но са били рекламирани и заплатени 
на едно място и под една цена. Например, 
от сайта на авиокомпания, освен самолетен 
билет, резервирате и място за настаняване, 
наем на кола и др.

Внимавайте!
Новите правила за по-
добра защита не важат 
при всички туристически 
пакети - например като 
резервирате от различни 
доставчици транспорт и 
настаняване, някои видове 
служебни пътувания или 
пакети с продължителност 
под 24 часа, но без 
нощувка.

Преди да закупите пакет
В България всички търговци, предлагащи пакетни почивки, са длъжни да 
бъдат регистрирани. Напишете „Регистър на регистрираните туроператори 
и туристически агенти“ в която и да е интернет търсачка и проверете вашата 
фирма. Освен това разгледайте сайта на Министерство на външните работи и се 
абонирайте за услугата „Пътувам за...“

ВАКАНЦИЯ



Туроператорът или туристическият агент 
сключва с туриста от името и за сметка на 
лицензиран застраховател задължителна 
застраховка „медицински разходи при болест 
и злополука на туриста“ при пътувания извън 
страната.

Ако по време на пакетна почивка възникнат 
трудности, например ако имате здравословни 
проблеми или изгубите паспорта си, 
туроператорът или агентът трябва да ви окаже 
помощ, например да ви предостави информация 
за здравните услуги или за консулската служба, 
а също така трябва да ви помогне да намерите 
алтернативни начини за пътуване, ако се налага.

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ

Важно!
Туроператорите също 
имат право да прекратяват 
договорите преди 
пътешествието при 
определени обстоятелства. 
Най-често те са във връзка 
с вашата сигурност и 
здраве: земетресение, 
вулканично изригване, 
терористичен атентат, 
епидемия или друго 
извънредно положение.

ВАКАНЦИЯ

Преди да потеглите...
Можете да се откажете от договора безплатно, ако туроператорът увеличи 
цената с над  8% или настъпят извънредни обстоятелства, напр. епидемия 
или природно бедствие. Ако пък в последния момент не можете да заминете, 
при определени условия можете да прехвърлите пакета на друго лице с 
предизвестие до туроператора, но не по-малко от 7 дни.



Мрежата от Европейски потребителски 
центрове (ECC-Net) предлага уникално 
приложение: ECC-Net: Travel. То е незаменим 
спътник за пътуване в рамките на Европейския 
съюз, както и в Исландия, Норвегия и 
Обединеното кралство: приложението помага 
на потребителите да се справят с трудни 
ситуации по време на почивка в чужбина и да 
изразят своите потребителски права на езика 
на страната на местоназначение.

Приложението е безплатно и работи офлайн, 
за да се избегне таксуването в роуминг. То е 
достъпно за устройства с iOS, Android и Microsoft 
Windows оперативни системи.

Удобно!
Свалете го още сега и не 
търсете повече в интернет 
телефони и адреси 
на посолства и други 
институции.

ECC-NET: TRAVEL APP



Тази брошура е издадена по проект 875293 — ECC-Net BG SGA 2020, който е финансиран по 
проект ЕПЦ от Европейския съюз в рамките на Програма „Потребители“ (2014-2020).

Съдържанието на тази брошура представлява само 
гледната точка на автора и е негова лична отговорност. 
Тя не отразява гледната точка на Европейската 
комисия и/или Агенцията за потребители, здраве, 
земеделие и храни или друг орган на Европейския 
съюз. Европейската комисия и Агенцията не носят 
отговорност за съдържанието на брошурата.

За повече информация:
www.ecc.bg

Европейски потребителски център
гр. София, ул. „Бачо Киро“ 14

02 986 76 72

Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл. „Славейков“ 4А

0700 111 22

Европейски потребителски център България


