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Този отчет е издаден по проект 875293 — ECC-Net BG SGA 2020, който е финансиран
по проект ЕПЦ от Европейския съюз в рамките на Програма „Потребители“ (20142020).
Съдържанието на този отчет представлява само гледната точка на автора и е негова лична отговорност. Той 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 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 875293 – ECC-Net BG SGA 2020 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
Основната цел на ЕПЦ България е да работи в полза на потребителите при разрешаването на трансгранични проблеми с търговци от другите страни в ЕС, Исландия и Норвегия. През 2019 г. ЕПЦ България постави акцент върху правата на пътниците. Организирахме кръгла маса за предизвикателствата
пред хората, които ползват въздушен транспорт. Проведохме и петдневна информационна кампания
на летище София, като представяхме правата на пътниците при закъснял полет или загубен багаж.
Освен това през цялата 2019 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 информационни 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 потребителите, които пазаруват онлайн или искат да пътуват наблизо или далеч. Много важно е обаче да успяват да отсеят истинските
оферти от фалшивите, да плащат сигурно и да бъдат спокойни, че знаят какво да правят, ако нещо все
пак се обърка.
Ние от ЕПЦ България сме насреща - да информираме, да помагаме, да съветваме и да разрешаваме
трансгранични потребителски проблеми.
Благодарим на всички, които ни се доверяват, както и на тези, които ни критикуват. И в двата случая
ние ставаме все по-добри.

І. INTRODUCTION
The main objective of the European Consumer Centre Bulgaria is to work for the benefit of consumers in resolving cross-border problems with traders from other EU countries, Iceland and Norway. During 2019 ECC Bulgaria
focused heavily on the passengers’ rights. We organized a round table about the people’s challenges, who used
air transport. We also had a five-day information event at Sofia airport, where we presented the passengers’
rights in case of a delayed flight or a lost baggage.
Except that during the whole 2019 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 pupils, as well as trained
traders.
All this is happening against the backdrop of a steady increase in consumers 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 even if something
goes wrong.
We from ECC Bulgaria are at your disposal - to inform, help, advice and solve crossborder consumer problems.
We thank to all those who trust us, as well as those who criticize us. In both times we can improve our work.
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II. ЗА ЕПЦ
1. КОИ СМЕ НИЕ?
Европейският потребителски център като част от мрежа (ECCNet) 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 потребителски 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. МРЕЖАТА ECC-Net МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ, 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;

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.

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 Norway) can protect the interest of the consumers in case of a cross-border purchase within the EU, Iceland and Norway. The European Consumer 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. THE ECC-Net NETWORK 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.
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III. ЗА ЕКИПА

III. ABOUT THE TEAM

1. Соня Спасова – директор
2. Анита Каменова – юрист
3. Атанас Начков – Връзки с обществеността
4. Денислава Антонова – съветник на потребителите
5. Ива Боцева – съветник на потребителите

ІV. СЪДЕЙСТВИЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Sonia Spasova – director
2. Anita Kamenova – lawyer
3. Atanas Nachkov – PR officer
4. Denislava Antonova –
case handler
5. Iva Botseva – case handler

ІV. ASSISTANCE TO
CONSUMERS

Общ преглед

General overview

През 2019 година ЕПЦ България е получил
1864 сигнала от потребители, което представлява ръст от над два пъти в сравнение с 2014
година. Това увеличение показва, че потребителите в по-голяма степен са се възползвали от
предимствата на общия пазар на ЕС и са пазарували от друга страна в Общността, Исландия или
Норвегия. За ръста допринасят и повишената
информираност 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. В края на 2018 г. влезе в сила
и забраната за дискриминация по географски
признак, което също увеличи възможностите за

In 2019 the ECC BG dealt with 1864 consumer signals
which represent a double increase in comparison with
year 2014. This increase shows that the consumers had
used more the advantages of the Single Market and
they shopped from another Community member state,
Iceland or Norway. 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. At the very end of 2018 the regulations
for geographical discrimination prohobition were
enforced, which also increased the possibilities for
shopping within the EU.

Фигура 1

Общ брой на сигнали през 2019 г.
Total number of signals in 2019
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1864 сигнала
1864 signals

пазаруване в рамките на ЕС.

1231 of all received queries or 66% 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 516 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 117 complaints
against Bulgarian traders.

1231 от общо получените сигнали, или около 66% са въведени като „ запитвания”. Това
значи, че на потребителите е предоставена
информация относно техните права и възможности, те са препратени към друг компетентен
орган, или сме им предоставили информационни материали. Други 516 потребители са
подали жалба срещу търговец, регистриран
в друга държава членка на ЕС, Исландия или
Норвегия. Във всички тези случаи ЕПЦ България е предоставил съдействие и съвети на потребителите, така че те да разрешават проблема 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 информация и за директно свързване и преговаряне с търговеца за решаване на възникналия
спор. Същевременно колегите от други потребителски центрове са регистрирали 117 жалби
срещу български търговци.

Фигура 2
Figure 2
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Фигура 3 - Икономически сектор на жалби от български потребители
Figure 3 - Economical sector of the complaints by the Bulgarian consumers
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Фигура 4 - Икономически сектор на жалби срещу български търговци
Figure 4 - Economical sector of the complaints against Bulgarian traders
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Фигура 5 - Естество на жалбите от български потребители през 2019 година
Figure 5 - Nature of complaints from Bulgarian consumers 2019
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V. ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ЛЕТОВНИКА
Дзен, хармония, йога - малките радости
понякога се нуждаят от правилна подготвка.
Постигането на баланс обаче може да се
окаже предизвикателство.

Как да се подготвим за
мечтаната почивка?

V. TRAVELLER‘S GUIDE

Zen, harmony, yoga - the little delighs
sometimes need proper preparation. Reaching
the balance, however, could become a
challenge.
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How to prepare for the
dreamt holiday?

Ако имате проблеми по време на почивката, следвайте тези
три правила:
Ако не сте доволни от стаята, оплачете се на място в хотела и поискайте сигналът да бъде
заведен в регистъра с рекламации на хотела.
Формулирайте ясно искане, направете снимки, пазете всички документи и
касови бележки.
Подайте конкретно оплакване и към посредника, от където се
направили резервацията.

In order to avoid problems during your holiday, follow these
three rules:
If you are not satisfied by your room, complain at the premises of the hotel and demand the signal to
be registered in the book with reclamations.
State a clear claim, make pictures, keep all documents and receipts.

Send a concrete complaint to the booking intermediary as well.
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VІ. СЪБИТИЯ – СЕМИНАРИ, ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ,
МЕДИИ, РАБОТНИ ПОСЕЩЕНИЯ
На 9 май, Деня на Европа, Европейският потребителски център и други европейски мрежи отвориха
изнесен информационен щанд в центъра на София. През целия ден потребителите можеха да гледат
европейски филми в Дома на киното, за които входът беше безплатен.
Седмица след Деня на потребителите, 15 март, ЕПЦ организира кръгла маса за правата на пътниците във въздушния транспорт. Центърът проведе и петдневна акция „Информация“ на летище София,
като представи пред пътниците техните права при закъснял полет или загубен багаж.
През есента на 2019 г. заедно със свои партньори ЕПЦ организира и информационно турне под мотото „Европейски мрежи без граници“ в Благоевград, Сандански, Петрич и Кюстендил.
ЕПЦ организира и участва и в други инициативи като „Еко лагер за ученици“ в Арбанаси, изнесе
лекции пред студенти и ученици, включи се в обучения за търговци.
ЕПЦ България се включи в Годишната среща на мрежата от Европейски потребителски центрове, която се проведе в Хелзинки, Финландия. Представители на Центъра посетиха ЕПЦ Кипър и ЕПЦ
Италия на учебни посещения. С колегите обменихме полезни идеи и информация за дейността на мрежата, разглеждането на случаи и механизмите за извънсъдебно решаване на спорове.

VІ. EVENTS – SEMINARS, PRESS CONFERENCES, MEDIA,
WORKSHOPS
For the Day of Europe, 9th of May, the European Consumer Centre with other European networks organized
an open information stand in the city centre of Sofia. During the whole day consumers could watch European
movies in the Cinema house, which was open to them for free.
For the Consumer day, 15th of March, ECC along with the Consumer Protection Commission organized a
round table for air passengers’ rights. The centre also organized a 5-day event “Information“ at Sofia airport,
where the passengers were presented with their rights in case their flight is delayed or their luggage is lost.
During the autumn of 2019 ECC and its partners organized and an information tour with the slogan “European
networks without borders“ in the cities of Blagoevgrad, Sandanski, Petrich and Kyustendil.
ECC organized and participated in other initiatives such as the “Eco camp for students“ in the city of Arbanasi, trainings for traders, lectures for university and school students, etc.
ECC Bulgaria participated at the Annual meeting of all European consumer centres, which was held in
Helisinki, Finland. Representatives from the Centre visited ECC Cyprus and ECC Italy 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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VІI. ГЕОБЛОКИРАНЕ

Свободното движение на стоки и услуги е едно от основните постижения на Европейския съюз. Но
тази свобода няма да бъде изпълнена, ако се ограничим до отпадането на граници, мита и такси. Нужно
е самите търговци да не препятстват клиентите си от други държави да правят поръчки, както и да бъдат стимулирани да ги приемат, като се създадат необходимите правила. По този начин Вътрешният пазар ще функционира с пълния си потенциал, а потребителите ще се радват на по-широки възможности.
Когато търговците дискриминират своите клиенти на географски принцип, това ограничение се нарича геоблокиране. Най-често сайтът пренасочва посетителите към съответна страница, където цените или предлаганите стоки и услуги са различни от тези на другите версии. Геоблокиране се наблюдава
и когато ви се отказва да платите с банкова карта, защото е издадена във вашата държава, но не и ако е
издадена в държавата на търговеца.
За да се избегнат тези несправедливи ограничения, Европейският съюз прие Регламент 2018/302,
който се прилага от декември 2018 година. С неговите права и задължения се отваря нова страница
в дигиталния пазар на континента. Съгласно Регламента се създават национални контактни звена по
геоблокирането във всяка една държава членка, като за България това е Европейският потребителски
център, който вече има известна практика по този проблем.

VІI. GEOBLOCKING
The free movement of products and services is one of the major achievements of the European Union. However, this freedom will not be fulfilled if only borders, fees and taxes are abolished. It is also necessary for traders
not to hinder their clients from other countries to place orders, as well as to get stimulated to accept them by
implementing relevant legislation. This way the Single market will reach its full potential and the consumers may
enjoy a wider range of possibilities.
When retailers discriminate their clients on geographical basis, it’s named geoblocking. In most of the cases
the website re-directs its visitors to a convenient page, where the prices or the offered products and services differ from the other versions. You may also get geoblocked when you are denied to pay with a bank card, because
it has been issued in your country and not in the trader’s country.
In order to avoid these unfair limmitations, the European Union adopted Regulation 2018/312, which has been
in force since December 2018. Its rights and obligations opene a new page in the digital market on the continent.
Under the provisions of the Regulations, national contact points have to be created in every member state,
whereas for Bulgaria it is the European Consumer Centre, which already has some practice on this problem.
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