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Този отчет е издаден по проект 847637 — ECC-Net BG SGA 2019, който е финансиран 
по проект ЕПЦ от Европейския съюз в рамките на Програма „Потребители“ (2014-
2020).

Съдържанието на този отчет представлява само гледната точка на автора и е него-
ва лична отговорност. Той не отразява гледната точка на Европейската комисия и/
или Агенцията за потребители, здраве, земеделие и храни или друг орган на Евро-
пейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за съдържа-
нието на отчета.

Центърът е към Комисия за защита на потребителите. ЕПЦ България се финансира от 
Европейската комисия и от Комисия за защита на потребителите.

This report is part of the action 847637 – ECC-Net BG SGA 2019 which has received funding 
under a grant for an ECC action from the European Union’s Consumer Programme (2014–
2020).

The content of this report represents the views of the author only and it is his/her sole 
responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/
or the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the 
European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility 
for use that may be made of the information it contains.

The host organization of the Centre is the Commission for Consumer Protection. ECC BG is 
funded by the European Commission and the Commission for Consumer Protection. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

І. INTRODUCTION

Основната цел на ЕПЦ България е да работи в полза на потребителите при разрешаването на тран-
сгранични проблеми с търговци от другите страни в ЕС, Исландия и Норвегия. И през изминалата 2018 
г. ние организирахме събития на различни места из цялата страна, за да бъдем по-близо до хората и да 
им представим нашата дейност и да им обясним лично как можем да им помогнем. Издадохме инфор-
мационни брошури, организирахме събития на открито и закрито, изнасяхме лекции пред студенти и 
ученици, обучавахме търговци.

Всичко това се случва на фона на постоянното увеличаване на хората, които пазаруват онлайн или 
искат да пътуват наблизо или далеч. Много важно е обаче потребителите да успяват да отсеят истин-
ските оферти от тези, които биха могли да им навредят, да могат да проверят търговците, на които да се 
доверят, да плащат сигурно и да бъдат спокойни, че знаят какво да правят, ако нещо се обърка.

Всичко това е истинско предизвикателство за нашия петчленен екип, защото жалбите ни се увелича-
ват постоянно, а и все повече потребители имат нужда от информация и превантивни съвети. Именно 
това е и нашата задача - да информираме, да помагаме, да съветваме и да разрешаваме потребителски 
проблеми.

Благодарим на всички, които ни се доверяват, както и на тези, които ни критикуват. Доверието ни 
дава крила, критиката – стимулира да се опитаме да бъдем по-добри.

The main objective of the European Consumer Centre Bulgaria is to work for the benefit of consumers in re-
solving cross-border problems with traders from other EU countries, Iceland and Norway. In the past 2018 we 
organized events in different places across the country - our aim was to be closer to the citizens and to show our 
work and explain them face to face how we can help them. We published informational brochures, organized 
outdoor and indoor events, lectured students and students, as well as trained traders.

All this is happening against the backdrop of a steady increase in people shopping online or wanting to travel 
near or far away. However, it is very important for consumers to be able to distinguish real offers from fraudulent 
ones, to be able to check the traders, to pay safely and to be sure they know what to do if something goes wrong.

And this is a real challenge for our five-member team, because our complaints are constantly increasing, and 
more and more consumers need information and precautious counsel. That is also our task - to inform, help, 
advice and solve consumer problems.

We thank all those who trust us, as well as those who criticize us. Trust gives us wings, criticism - a stimulation 
to be better.
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1. КОИ СМЕ НИЕ?

Европейският потребителски център като част от мрежа от 
центрове в 30 държави (във всяка една държава-членка на ЕС, 
Исландия и Норвегия) защитава интересите на потребителите в 
случаи на проблем при закупуване на стока или услуга от друга 
държава в ЕС, Исландия и Норвегия. Европейският потребител-
ски център в България е на разположение на потребителите за съвети, информация и съдействие при 
придвижване на жалби и оплаквания. Екипът на центъра се състои от 5 души - директор, юридически 
съветник, пиар и двама съветници.

2. МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ, АКО:

• Вие живеете в България и сте придобили стоки или сте ползвали услуги в друга държава-членка на 
ЕС, Норвегия или Исландия;

• Вие живеете в друга държава-членка на ЕС, Норвегия или Исландия, и сте закупили стоки или сте 
ползвали услуги в България;

II. ЗА ЕПЦ

II. ABOUT ECC 
1. WHO ARE WE?

The European Consumer Centre as part of a network consisting of 
centres in 30 countries  (all member states of the EU, Iceland and Nor-
way) can protect the interest of the consumers in case of a cross-bor-
der purchase within the EU, Iceland and Norway. The European Con-
sumer Centre in Bulgaria offers to consumers free advice, information 
and assistance with complaints. The team of the centre consists of 5 
people – a director, a judicial counselor, communication officer and 
two advisors.

ECC Bulgaria is part of the Commission for Consumer Protection.

2. WE CAN HELP YOU IF:

• You are living in Bulgaria and you have purchased goods or services from another member state, Iceland or 
Norway;

• You are living in another EU member state, Iceland or Norway, and you have purchased goods or services from 
Bulgaria;

Pay attention that ECC Bulgaria does not handle complaints from Bulgarian consumers 
against Bulgarian traders.

Please note that ECC Bulgaria does not handle complaints from companies and traders, 
and complaints against state agencies.

Моля обърнете внимание, че ЕПЦ България не разглежда жалби на български 
граждани срещу търговци, регистрирани в България.

Моля имайте предвид, че ЕПЦ България не разглежда и жалби от юридически лица 
и еднолични търговци, както и оплаквания, насочени срещу държавни органи.



2018

1. Игнат Арсенов – директор
2. Калин Василев – юрист
3. Соня Спасова – Връзки с обществеността
4. Атанас Начков – съветник на потребителите 
5. Ива Боцева – съветник на потребителите

През 2018 година ЕПЦ България е получил 
2052 сигнала от потребители, което предста-
влява ръст от над два пъти в сравнение с 2015 
година. Това увеличение показва, че потреби-
телите в по-голяма степен са се възползвали 
от предимствата на общия пазар на ЕС и са па-
зарували повече от търговци извън България 
и съответно потребителите с местожителство 
в друга държава са купували от български тър-
говци. За ръста допринасят и повишената ин-
формираност на потребителите и желание да 
подадат жалба, както и развитието на бизнес 
средата, където все повече търговци предлагат 
своите стоки и услуги трансгранично по лесен и 
достъпен начин. 

Фигура 1

Figure 1

Общ преглед General overview

In 2018 the ECC BG dealt with 2052 consumers which 
represent a double increase in comparison with year 
2015. This increase shows that the consumers had 
used more the advantages of the Single Market and 
they shopped more from traders outside Bulgaria and 
respectively consumers residing in other member state 
purchased from Bulgarian traders. It turns out that the 
higher level of information among consumers and the 
willingness to file a complaint , the development of the 
business sector where more and more traders offer their 
goods and services cross borders, all these contributed 
to that increase. 

1. Ignat Arsenov – director
2. Kalin Vasilev  – lawyer 

3. Sonia Spasova  – PR officer
4. Atanas Nachkov – case handler 

5. Iva Botseva – case handler
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Фигура 2

Figure 2

982 of all received queries or 48% were classified 
as “requests”. This means that we provided to 
the consumers information about their rights 
and options, or we transferred the consumers 
to another competent body or we provided 
information materials. Further 888 consumers 
reported a complaint against a trader registered 
in another EU member state, Iceland or Norway. 
In all these cases ECC BG assisted and provided 
advice to consumers so that they can solve their 
problem, including cases where ECC BG had to 
intervene directly by accepting the complaint and 
sending it to the colleagues in the other member 
state to receive additional information and 
contacting directly and negotiating with the trader 
to solve the dispute. Meanwhile, our colleagues 
from other centres registered 182 complaints 
against Bulgarian traders. 

In summary the ECC BG had 2052 enquiries, 
i.e. 982 requests and 1070 complaints - from 
Bulgarian consumers (888) and against Bulgarian 
traders (182). 

982 от общо получените сигнали, или око-
ло 48% са въведени като „ запитвания”. Това 
значи, че на потребителите е предоставена 
информация относно техните права и възмож-
ности, те са препратени към друг компетентен 
орган, или сме им предоставили информа-
ционни материали. Други 888 потребители са 
подали жалба срещу търговец, регистриран 
в друга държава членка на ЕС, Исландия или 
Норвегия. Във всички тези случаи ЕПЦ Бълга-
рия е предоставил съдействие и съвети на по-
требителите, така че те да разрешават пробле-
ма си, включително когато се е наложило ЕПЦ 
България се намесва директно, като приема 
жалбата и я изпраща до колегите си в другата 
държава за получаване на допълнителна ин-
формация и за директно свързване и прегова-
ряне с търговеца за решаване на възникналия 
спор. Същевременно колегите от други потре-
бителски центрове са регистрирали 182 жалби 
срещу български търговци. 

Обобщено ЕПЦ България е обработил 2052 
сигнала, от които 982 запитвания и 1070 
жалби - от български потребители (888) и сре-
щу български търговци (182). 

1070 сигнала
1070 signals

888

182
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През месец април 2018 година мрежата от европейски потребителски центрове въведе нова система 
за разглеждане на жалби. Оттогава ЕПЦ България е разгледал общо 492 трансгранични оплаквания. От 
тях най-голям дял – 28% имат оплакванията относно проблеми с международен въздушен транспорт 
– забавени или отменени пътувания.  Броят на жалбите с транспорт продължава да бъде на първо място. 
На второ място с дял от 6% се нареждат жалбите относно образование. 4% от оплакванията са заради 
настаняване – хотели и подобни услуги,

In April 2018 the network of European Consumer Centres introduced a new system for case handling. Since then 
ECC BG looked at 492 cross - border complaints. The majority of them – 28% were connected to complaints 
about international air transport – delayed or cancelled flights. The number of complaints in the transport 
sector remains the number one problem. Second, with a 6% share, are the complaints about education.  4% of 
the complaints are connected with accommodation – hotels and other similar services.

Статистика на случаите на ЕПЦ България

Statistics of the cases of ECC BG

По отношение на резултата от разгледаните жалби трябва да се отбележи, че 52% от случаите са раз-
решени успешно, 21% от случаите сме закрили без да се намери решение, а останалите сме препратили 
към друг орган, компетентен да разгледа спора – държавен контролен орган, помирителна комисия, съд 
или друг орган. Запазва се тенденцията за успешно решаване на повече от половината случаи.

Резултат от разгледаните жалби

In regard to the outcome of the complaints we should mention that 52% of the cases are successfully solved, 
21% of the cases we closed without finding an amicable solution, while the rest were transferred to another 
competent body – NEB, court, ADR or others. We managed the same level of successfully solving more than half 
of the cases. 

Outcome of the complaints
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V. МОЯТА КАРТА, МОЯТ ПРИЯТЕЛ - 
ГИД ЗА КАРТОВИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ 

V. MY CARD, MY FRIEND - GUIDE FOR 
BANK CARD PAYMENTS

Плащането с банкова карта предлага много 
изгодни условия. За много хора обаче, то 
крие рискове и неизвестни, които трябва да 
бъдат избягвани и разяснени.

Paying with a bank card provides many 
favourable conditions. For many people, 
however, this method conceals risks and snags, 
which must be avoided and explained.

Какво трябва да знаем 
при плащане с карта?

What should we know 
when paying with a card?

*Съвместно с „Активни потре-
бители“

*In co-operation with „Active 
consumers“
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За да избегнете проблеми при пазаруване, следвайте тези 
три правила:

In order to avoid problems when purchasing, follow these 
three rules:

Винаги правете копие (хартиено или електронно) на страницата за извършена трансакция.

Проверявайте извлечението на сметката си, за да се убедите, че трансакцията 
е извършена коректно.

Проверявайте винаги условията за рекламации и връщане: имате 
законово право да върнете стоката, ако не сте удовлетворени от 
покупката си (с някои изключения за определени видове стоки).

Always make a copy (paper or a digital one) of the webpage with the performed transaction.

Check the balance in your account to confirm whether the transaction was correctly 
made.

Always check the return and warranty conditions: you have the legal right 
to return the product, if you are not satisified with your purchase (with the 
exceptions of certain types of goods).
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VІ. СЪБИТИЯ – СЕМИНАРИ, ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ,  
МЕДИИ, РАБОТНИ ПОСЕЩЕНИЯ

VІ. EVENTS – SEMINARS, PRESS CONFERENCES, MEDIA, 
WORKSHOPS

На 9 май, Деня на Европа Европейският потребителски център и други европейски мрежи органи-
зираха игра за ученици под мотото: „Бързи, умни, креативни за Деня на Европа”. Успоредно с това 
събитие се проведе и изложение с информационни щандове на европейските информационни мрежи.

По случай Деня на потребителите, 15 март, ЕПЦ заедно с Комисията за защита на потребителите 
организира информационен щанд в столичен мол, където потребителите можеха не само да получат 
полезна информация, но и да си направят забавна снимка.

През есента на 2018 г. заедно със свои партньори ЕПЦ организира и информационно турне под мо-
тото „Европейски мрежи без граници“ в градовете Гоце Делчев, Девин, Батак и Велинград. ЕПЦ ор-
ганизира и участва и в други инициативи като „Еко лагер за ученици“ в гр. Сандански, обучения на 
търговци, лекции пред студенти и ученици.

През 2018 година ЕПЦ България беше домакин на Годишната среща на всички центрове, която по 
традиция се провежда в страната, която председателства Съвета на ЕС през първата половина от годи-
ната.

Представители на Центъра посетиха ЕПЦ Дания, ЕПЦ Гърция и ЕПЦ Холандия на учебни посещения. 
Бяха обменени полезни идеи и информация за дейността на мрежата, разглеждането на случаи и меха-
низмите за извънсъдебно решаване на спорове.

For the Day of Europe, 9th of May, the European Consumer Centre with other European networks organized 
a celebration game for students under the slogan: “Fast, smart, creative for the Day of Europe”. At the same 
time there was an open exhibition with European information networks desks.

For the Consumer day, 15th of March, ECC along with the Consumer Protection Commission organized infor-
maiton desk in a mall in Sofia, where the consumers could not only get useful informaiton, but snap a funny 
picture as well.

During the autumn of 2018 ECC and its partners organized and an information tour with the slogan “European 
networks without borders“ in the cities of Gotse Delchev, Devin, Batak and Velingrad. ECC organized and par-
ticipated in other initiatives such as the “Eco camp for students“ in the city of Sandanski, trainings for traders, 
lectures for university and school students, etc.

During 2018 ECC Bulgaria hosted the Annual meeting of all European consumer centres, which are tradition-
ally held in the member state, chairing the presidency of the Council of the EU in the first half of the year.

Representatives of ECC Bulgaria visited ECC Denmark, ECC Greece and ECC Netherlands on study trips. During 
the meetings useful ideas and information on the network activity were exchanged, case handling protocol as 
well as alternative dispute resolution procedures.
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СЪБИТИЯ – СЕМИНАРИ, ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ,  
МЕДИИ, РАБОТНИ ПОСЕЩЕНИЯ

EVENTS – SEMINARS, PRESS CONFERENCES, MEDIA, 
WORKSHOPS
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VII. ИЗДАДЕНИ  
ИНФОРМАЦИОННИ  
МАТЕРИАЛИ

VII. INFORMATION 
MATERIALS

ЕПЦ България издаде брошури – Разплащания 
– на български и английски език, Ръководство 
за Европейската процедура за искове с малък 
материален интерес и „Моята карта, моят при-
ятел“ - гид за картови разплащания

ECC BG issued leaflets – Payments – in 
Bulgarian and English, Guidelines to European 
Small Claims Procedure as well as „My card, my 
friend“ - guide for bank card payments




