
Самолетът или влакът закъснява?

Cтроителна площадка вместо басейн?

в ЕС
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кратък 

наръчник

Европейски потребителски център България



София или 

Палма де 

Майорка

Дъблин

Стокхолм

Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2015 г. относно пакетното пътуване и свързаните пътувания, изменение 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83 / ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314 / ЕИО на Съвета
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Благодарение на Европейския съюз имате 
права при покупка на пакетна почивка.

Ще ви обясним какви са те и как да ги 
потърсите и защитите.

https://pixabay.com/de/valdemossa-mallorca-spanien-stadt-2727394/


Пакетна почивка – какво 
означава това?
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ВИЕ УЧАСТВАТЕ В ПАКЕТНА ПОЧИВКА, АКО 
РЕЗЕРВИРАТЕ ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ :

• пътуване, което е било продадено или рекламирано 
като пакетна резервация или като пакетна почивка

• круиз

• комбинация от поне 2 различни вида туристически 
услуги свързани с едно и също пътуване. Например 
- билети за музикално събитие и за влак, с който да 
стигнем до мястото.

• поне 2 различни вида туристически пътни услуги, 
избрани отделно, но с цел една и съща почивка, 
като туристическата агенция ги комбинира в един 
туристически пакет, продаден с обща цена, например 
резервация в хотел и полет (т.нар. свързани услуги).
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       Примери за туристически услуги:

 o Превоз на пътници (полет, влак...)

 o Настаняване (хотел, легло и закуска)

 o Кола или мотор под наем

 o Всякакви други туристически услуги като 

билети, екскурзии и други, когато техните 

цени са поне 25% от цената за пътуване 

или конкретната услуга е смятана или 

рекламирана за важна част от пакета.

• онлайн поне 2 услуги за пътуване, които се 
комбинират в общ пакет с крайна цена (т.нар. 
динамичен пакет).

• една пътническа услуга от сайт, например полет. 
След това използвате линк, предоставен на същия 
сайт, за следващата услуга, например хотел. Двете 
резервации за услуги трябва да са направени в 
рамките на 24 часа. Също така, първата компания 
трябва да препрати името, детайли за плащане и 
имейл адреса Ви до втората компания в рамките на 
24 часа. В случай на проблем с такава резервация, 
трябва да се свържете с първата компания.

УЧАСТВАТЕ В ПАКЕТНА ПОЧИВКА, АКО РЕЗЕРВИРАТЕ:



• Защитени сте срещу несъстоятелност на 
туристическия организатор

• Ако пътуването Ви не е започнало, ще получите 
обратно парите си;. 

• Ако вече сте на почивка, туристическият 
оператор трябва да организира връщането 
Ви, ако същото е част от договор за пакетна 
почивка.

• В случай на несъстоятелност на авиопревозвача 
и/или хотела: туристическата компания трябва 
да организира алтернативен полет/хотел на 
свои разноски, когато същите са включени в 
пакетния договор.

• Туроператорът трябва да покрие разходите по 
настаняването Ви до 3 нощувки, в случаите, в 
които не може да организира прибирането Ви 
обратно поради извънредни обстоятелства, 
които не могат да бъдат преодолени. Отново 
изискване е връщането да е предвидено като 
част от пакета.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ПАКЕТНИТЕ ПОЧИВКИ:
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СПЕЦИАЛНАТА ЗАЩИТА ПО СИЛАТА НА 
ДИРЕКТИВАТА ЗА ПАКЕТНИ ПОЧИВКИ 
НЕ ВАЖИ, АКО РЕЗЕРВИРАТЕ 

• Туристическите услуги отделно, от различни 
доставчици и/или получите отделни фактури за 
всяка услуга. Например: Запазвате полет и плащате 
цената на билетите на авиокомпанията. След 
това запазвате кола под наем и плащате таксата 
на фирмата за наем на коли. В такива случаи 
нямате защита против несъстоятелност нито на 
авиокомпанията, нито на компанията за наем на 
кола.

• „свързани туристически услуги“ от продавач. 
Например: Запазвате отделни туристически услуги 

Може да получите увеличение до 8 % на 

цената до 20 дни преди пътуване. Това 

може да се случи, ако ценовото увеличение 

е включено в договора и има поскъпване на 

цените на горивата, такси и/или обмен на 

валута. Това обаче Ви носи и правото да 

получите намаление от цената, ако цените 

на горните компоненти паднат. Това е 

възможно единствено преди отпътуване.



от туристически агент и получавате фактура за 
всяка услуга. Внимание: Ако платите директно 
на туристическата агенция, Вие сте защитени 
при несъстоятелност на същата, но не при 
несъстоятелност на авиопревозвача или рент-
а-кар компанията. Същото правило важи и при 
онлайн резервациите.

• Ваканционна къща/апартамент от организатор. 
Тук важат националните закони за наемните 
отношения.

• Само една туристическа услуга.
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Ако нямате възможност да 
заминете, имате право

За по-скъпите почивки си струва да купите 

застраховка при отказ от пътуване, която 

помага при болест или в други подобни случаи, 

които биха Ви възпрепятствали да пътувате. 

При неизбежни извънредни ситуации, като 

например природни бедствия, имате право 

да се откажете от туристическия пакетен 

договор без такса.

• да се откажете от резервацията по всяко време 
преди пакетната екскурзия. Обикновено трябва 
да платите такси за прекратяване. Същото важи и 
за онлайн резервациите. Не е предвиден 14-дневен 
срок за право на отказ от резервацията си без такси.

• да прехвърлите пакетната почивка на друг човек. 
Все пак е необходимо да се свържете и уведомите 
затова организатора поне 7 дни преди началото на 
почивката. В някои случаи този период може да е 
по-кратък. Организаторите могат да Ви таксуват за 
тази промяна с допълнителни такси.



Ако организаторът анулира 
пакетната почивка, защото…

• минималният брой участници не е събран, той 
трябва да ви информира своевременно. Срокът за 
това е както следва:

• 20 дни преди старта на пакета, в случай че той 
продължава повече от 6 дни

• 7 дни преди старта на пакета, в случай че той 
продължава между 2 и 6 дни

• 48 часа преди старта на пакета, в случай че той 
продължава по-малко от 2 дни

• Платената сума ще бъде върната в срок до 14 дни 
след прекратяването на договора.

• В случай на непреодолими препятствия, като 
природни бедствия, туроператорът може да 
анулира почивката, но трябва да Ви информира 
незабавно и да Ви върне платената сума.

09



Когато не може да осъществите 
полета
ЗАРАДИ: ЗАКЪСНЕНИЕ НА ВЛАК

В случай че пътуването с влак* е част от вашата пакетна 
почивка:

• Ако влакът закъснява и изпускате полета, 
туроператорът трябва да ви резервира друг полет  
за негова сметка.

• Ако влакът закъснява, може да поискате намаление  
от цената на пътуването и, ако е необходимо, 
подходящо обезщетение от организатора.

Когато пътуването с влак не е част от пакетната почивка:

• Ако влакът закъснява малко, но пропускате полета, 
нито железницата, нито организаторът носят 
отговорност.

• Ако влакът закъснява повече от 60 минути, може да 
поискате компенсация на стойност 25% от цената  
на билета от жп компанията.

• Ако влакът закъснява повече от 120 минути, може  

* Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвет от 23  
октомври 2007 г. относно правата и задълженията на 
пътниците в железопътния транспорт.



* Регламент (ЕО) № 261/2004 за правата на пътниците във въздушния 
транспорт на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. 
за установяване на общи правила за компенсация и помощ на пътници 
в случай на отказан достъп на борда или отмяна или продължително 
забавяне на полетите и отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91

ЗАРАДИ ЗАКЪСНЕНИЕ НА ПОЛЕТ

Ако пристигнете в крайната точка на вашето пътуване 
* с повече от 3 часа или повече или ако полетът 
ви е анулиран, можете да поискате обезщетение 
от авиокомпанията. Компенсацията зависи от 
разстоянието. Моля, имайте предвид: В случай на 
извънредни обстоятелства, като атмосферни бедствия, 
авиокомпанията може да откаже да изплати обезщетение.

По отношение на директивата за пакетна почивка: Ако 
заминаването е отложено с повече от 4 часа, може да 
поискате 5% дневната цена на пътуване за всеки час от 
закъснението след петия. Това право се прилага и при 
извънредни обстоятелства.

Препоръчаме Ви да поискате компенсация 

от авиопревозвача И от туристическата 

агенция 

да поискате компенсация на стойност 50% от 
цената на билета от жп компанята.
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≤ 1500 km
Други  полети 

250 € 400 €

Компенсация за закъснение

Полетът пристига със закъснение от поне 3 часа

Полети до страни  
извън ЕС 

 1500 - 3500 km

 Полети в ЕC
> 1500 km

600 €

Според 
решение на 

Европейския 
съд 

авикомпанията 
може да 
намали 

компенсацията 
на 50%, ако 

закъснението е 
под 4 часа. Това 
означава само 

300 евро.
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Ако дадена услуга не съответства на заложеното в 
пакетния договор, организаторът трябва отстрани 
проблемите веднага. Например: Гледката от стаята не 
е към морето, а към вътрешен двор, има насекоми в 
банята или бюфетът е почти празен и не се зарежда.

Проблеми на мястото за почивка

Забележете, че някои съответствия не 

могат да бъдат приети за съществени – 

например опашката в ресторанта.

Ако не попълните жалба веднага на сайта, 

няма да имате възможност да поискате 

компенсация или намаление на цената по-късно. 

Ако туроператорът не е наличен на място, 

моля, изпратете веднага жалба си по имейл до 

организатора. Не се обаждайте по телефона, тъй 

като трябва да представите доказателство. 

Ще намерите данни за връзка в документите за 

пътуването.
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Как да поискате от организатора да се реши 
проблема:

• Документирайте проблема, в т.ч. и със снимки

• Обменете контакти с други туристи, за да могат да 
свидетелстват за вашата жалба.

• Обърнете се към туроператора (местния 
представител) незабавно и поискайте решение на 
проблема.

• Може да попълните жалба към продавача, в т.ч. 
туристическата агенция или интернет портала, 
където сте направили резервацията. Оттам трябва 
да препратят Вашата жалба към организатора.

• Поискайте да потвърдят получаването на Вашата 
жалба писмено.

https://www.pexels.com/photo/bedroom-door-entrance-guest-room-271639/


Туроператорът трябва да ви 

предложи компенсация. Не е 

задължително да приемете ваучер.

Ако екскурзоводът не може да реши проблема 
или няма желание, като алтернатива може:

• След връщане от почивката се оплачете писмено 
възможно най-скоро на организатора. Това може 
да стане в срок до 2 години.

• Опишете фактите. Ако имате доказателства, в 
т.ч. снимки, ги приложете. Уточнете, че вече сте 
попълнили жалба на сайта.

Поискайте намаление на цената. Дайте срок за 
изплащане на компенсация. Две седмици звучи 
разумно.
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https://www.pexels.com/photo/bedroom-door-entrance-guest-room-271639/


Ние сме тук, за да помогнем
Ако не постигнете споразумение с организатора на 
вашата пакетна почивка, можете:

В случай че проблемът е с туроператор...

• в България  
Комисия за защита на потребителите   
www.kzp.bg

• в друга страна от ЕС, Исландия, Норвегия или  
Обединеното кралство

 Европейски потребителски център България
 www.ecc.bg

Европейски потребителски център България
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European Consumer Centres Network

Help and advice
for consumers

in Europe

Европейски потребителски  

център България 

 ул. „Бачо Киро“ 14,  

София 1000

 +359 2 986 7672

Издава: Европейски потребителски център България I  Август 2020

Моля да имате предвид, че информацията в тази брошура представя само обща информация. За повече - вижте в съответния закон.

Тази публикация е финансирана в рамките на Програма „Потребители“ (2014-2020) на ЕС. 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.

Locations of the European Consumer Centres Network


