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Този отчет е финансиран от Програма „Потребители“ (2014-2020) на Европейския
съюз.
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 и/или нейния наследник в
лицето на Европейския съвет по иновациите и Изпълнителната агенция за малките
и средни предприятия 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 was funded by 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, Норвегия и Обединеното кралство. През 2020 г. акцент в нашата работа бяха проблемите на потребителите,
свързани пандемията от коронавиус. Проведохме събития на различни места в страната в график и мащаб, съобразени с противоепидемичните мерки и ограничения. Целта бе да бъдем до
хората и да им представим нашата дейност, като им обясним лично как можем да им помогнем.
Съставихме информационна брошура, организирахме събития на открито и закрито, на място
и виртуално, изнасяхме лекции пред студенти и ученици, обучавахме търговци. Организирахме кръгла маса за предизвикателствата пред потребители и търговци на туристически услуги.
Различната обстановка наложи и различен подход – ние се опитвахме да увеличим още повече
своето онлайн присъствие онлайн и да развием максимално уебсайта и своите социални канали.
Оценяваме високо обратната връзка от всички свързани страни, която постъпва в центъра
– по телефона, в резултат на проведени срещи и онлайн. Тя ни помага да прецизираме усилията си по отношение потребителската защита съгласно актуалните изисквания, подсказани от
естеството на потребителските проблеми.

І. INTRODUCTION
The main goal of the European Consumer Center Bulgaria is to work for the benefit of consumers in
solving cross-border problems with traders from other EU countries, Iceland, Norway and the United
Kingdom. In 2020, the focus of our work was on consumer issues related to the coronavius pandemic.
We held a number of events at various local locations on a schedule and scale, in line with anti-epidemic measures and restrictions. We tried to be close to people and present our activities to them,
as well as to inform them how our help works. We have developed an information brochure. We have
organized outdoor and indoor events both online and offline. We gave lectures to students and pupils.
We conducted trainings for traders. We organized a round table on the challenges for consumers and
traders of tourist services. The different environment required a different approach - we made an effort
to increase our online presence and maximize our website and our social media-based being.
We appreciate the feedback we receive from our stakeholders over the phone, as a result of meetings
and online. It helps us to refine our efforts in the field of consumer protection in accordance with the
new requirements, as the nature of consumer problems suggests.
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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, Норвегия и Обединеното кралство) защитава интересите на потребителите в случаи на проблем при закупуване
на стока или услуга от друга държава в ЕС, Исландия, Норвегия и
Обединеното кралство. 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, Исландия или Обединеното кралство;
• Вие живеете в друга държава-членка на ЕС, Норвегия, Исландия или Обединеното кралство, 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, Norway
and the Unted Kingdom) can protect the interest of the consumers in
case of a cross-border purchase within the EU, Iceland, Norway and
the United Kingdom. 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, Icelan, Norway or the United Kingdom;
• You are living in another EU member state, Iceland, Norway or the United Kingdom, 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. Мария Тодорова – Връзки с обществеността
4. Ива Боцева – съветник на потребителите
5. Денислава Антонова – съветник на потребителите

ІV. СЪДЕЙСТВИЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

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

ІV. ASSISTANCE TO
CONSUMERS

Общ преглед

General overview

През 2020 година ЕПЦ България е получил
2074 сигнала от потребители, което представлява ръст от над 11% в сравнение с 2019 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 държава в Общността, Обединеното кралство, Исландия или Норвегия. Около една трета
от всички жалби и оплаквания са по повод проблеми с покупка или пътуване, предизвикани от
пандемията.
1349 от всички получените сигнали, или около
65% са въведени като „запитвания”. Това значи,
че на потребителите е предоставена информа-

In 2020 the ECC BG dealt with 2074 consumer signals
which represent an increase by around 11% in
comparison with year 2019. This increase shows that the
consumers had used more the advantages of the Single
Market and they shopped from another EU member
state, Iceland, Norway or the United Kingdom. Аbout a
third of all complaints and requests are connected with
shopping or travel problems caused by the pandemic.
1349 of all received queries or 65% 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.
Further 572 consumers reported a complaint against a
trader registered in another EU member state, Iceland,

Фигура 1

Общ брой на сигнали през 2020 г.
Total number of signals in 2020
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ция относно техните права и възможности или
са препратени към друг компетентен орган, ако
ние не можем да бъдем от полза. Други 572 потребители са подали жалба срещу търговец, регистриран в друга държава членка на ЕС, Обединеното кралство, Исландия или Норвегия и
по тези случаи сме работили заедно с колегите
в съответната държава. Във всички случаи ЕПЦ
България е предоставил съдействие и съвети на
потребителите, така че те да разрешават проблема си, включително когато се налага, центърът се намесва директно, като приема жалбата
и я изпраща до колегите си в другата държава
за получаване на допълнителна информация и
за преговори с търговеца за решаване на възникналия спор.

Norway or the United Kingdom. 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 153 complaints against Bulgarian traders.
We have requested the assistance of the companies
in order to solve the problems of the citizens of other
countries in the EU.
In regard to the outcome of the complaints we should
mention that 64% of the cases were successfully
solved. The rest of the cases we closed without
finding an amicable solution, transferred to another
competent body – NEB, court, ADR or others, or the
cases were unfounded.

Същевременно колегите от други потребителски центрове са регистрирали 153 жалби
срещу български търговци. За тях сме изискали
становище и съдействие от съответните фирми
с цел разрешаване на проблеми на потребители, които са граждани на други държави в Общността.
По отношение на резултата от разгледаните
жалби трябва да се отбележи, че 64% от случаите са разрешени успешно. Останалите жалби
сме закрили, без да се намери решение, препратили сме към друг орган, компетентен да
разгледа спора – държавен контролен орган,
помирителна комисия или съд, или са били неоснователни.
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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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На фона на пандемията от коронавирус мрежата от Европейски потребителски центрове ECC-Net отбеляза своята 15-годишнина. В рамките на тази кампания всеки месец различни центрове изготвиха
информационни материали, свързани с определена потребителска тема. Месец февруари беше посветен на съвети за какво да внимаваме преди да приемем оферта за покупка в социалните мрежи. Темата беше подготвена в сътрудничество между ЕПЦ България и ЕПЦ Дания, като бяха изготвени визии
и постове за социалните мрежи, както и информация за медиите и потребителите. През ноември беше
организирано и специално събитие, което събра представители на различни заинтересовани страни
от ЕС. То беше открито от комисар Дидие Рейндерс.

Overshadowed by the coronavirus pandemic the ECC-Net celebrated its 15th anniversary. As part of this campaign each month different centers produced information materials related to a specific topic. February was
dedicated to advice on what to look out for before accepting an offer on social media. The information topic was
prepared in cooperation between ECC Bulgaria and ECC Denmark - visuals and posts for social networks have
been prepared, as well as information for media and consumers.
In November there was an online event for stakeholders in the EU. The event was opened by the EU Commissioner Didier Reynders.
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V. НАШАТА БРОШУРА: РЕЗЕРВИРАНЕ
НА ВАКАНЦИЯ
Днес лесно можем да избираме къде да
прекараме ваканцията, като с няколко клика обходим възможности за дестинации в
широк диапазон на различни цени.

Нашите съвети за вашата
ваканция

V. OUR LEAFLET: BOOKING A
VACATION
It is easy to choose where to spend the vacation
by visiting a wide range of various destinations
at different prices by one click only.
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Our tips for your vacation

САМОСТОЯТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКО
ПЪТЕШЕСТВИЕ:
1.
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.
2.
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.
3.
Преди да потеглите на почивка с туроператор, можете да се откажете от договора безплатно, ако туроператорът увеличи цената с над 80% или настъпят извънредни обстоятелства, например епидемия или природно бедствие.

INDIVIDUAL RESERVATION OR A TOURISTIC TRIP:
1.
No matter if you tend to book a hotel room or a guesthouse, mind that these are privately
owned entities and you ought to comply with the established terms and conditions. Read them carefully prior
to proceeding with a reservation as they may vary.
2.
Pay safely. Bank cards are the utmost safe payment method because you are able to have your
amount recovered in the event of a fraud or another issue. Any offers inviting you to process an out-of-the-platform payment do most probably indicate some irregularities are there.
3.
You are entitled to cancel the contract free of charge prior to taking off to a trip with a tour operator if the price is increased by more than 80% by the trader or should some extraordinary circumstances occur
such as epidemic or natural disasters.
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VІ. СЪБИТИЯ – СЕМИНАРИ, ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ,
МЕДИИ, РАБОТНИ ПОСЕЩЕНИЯ
За 9 Май, Деня на Европа, Европейският потребителски център взе участие в деветдневна онлайн
информационна кампания заедно с представителството на Европейската комисия у нас и други европейски мрежи. Тя се проведе под мотото #оставамЕСолидарни.
През месец септември ЕПЦ България организира кръгла маса на тема „Предизвикателства пред потребителите и търговци на туристически услуги“, в която се включи ръководството на Комисия за защита на потребителите, както и представители на асоциация „Активни потребители“ и Сдружение за
правна помощ на потребителите, на професионални сдружения и асоциации от туристическия бранш.
През 2020 г. взехме участие в информационни щандове на открито, организирани от Европейския
информационен център „Европа директно – Пловдив“. През есента ЕПЦ се включи заедно с Центъра за
развитие на човешките, както и Бюро „Творческа Европа МЕДИА“ и „Европа Директно“ - София в информационно турне под мотото „Европейски мрежи без граници“. Събитието се проведе в Русе, Тутракан
и Разград под домакинството на „Европа Директно“ - Русе.
Заедно с ЦРЧР и „Европа Директно“ – София организирахме ученически конкурс на тема „Моят зелен
град“, посветен на европейската инициатива Европейска година на „по-зелените“ градове.
ЕПЦ беше домакин на учебно посещение на представители на ЕПЦ Полша. С колегите обменихме полезни идеи и информация за дейността на мрежата, разглеждането на случаи и механизмите за извънсъдебно решаване на спорове. Заедно организирахме еднодневен информационен щанд в Пловдив.

VІ. EVENTS – SEMINARS, PRESS CONFERENCES, MEDIA,
WORKSHOPS
European Consumer Centre joined the EC Representation and other European networks in a 9 days long online information campaign on occasion of 9th of May, the Day of Europe. The campaign was conducted under
the #оставамЕСолидарни motto.
In September ECC Bulgaria organized a round table themed “Challenges before consumers and traders of
tourism services” which was joined by Commission for Consumer Protection, the ”Active Consumers” association, the Consumer Legal Aid Association, professional associations and tourism industry representatives.
In 2020, we joined outdoor information stands organized by the European Information Centre of Europe Direct
Plovdiv.
In the autumn of 2020 ECC Bulgaria joined the Human Resources Development Centre as well as the Creative
Europe MEDIA – Bulgaria and Information Centre of Europe Direct Sofia in the information tour themed “European Networks without Borders”. The tour was hosted by Europe Direct Ruse and covered the cities of Ruse,
Tutrakan and Razgrad.
ECC joined the Human Resources Development Centre and the Information Centre of Europe Direct Sofia in
organizing a students-targeted contest themed “My Green City”. It was devoted to the European Year of Greener
Cities 2020.
ECC hosted a study visit of ECC Poland representatives. Our colleagues and we took the chance to exchange
useful ideas and information about the Network activity case handling and out of the court dispute settlement.
ECC Bulgaria and ECC Poland conducted an information stand in Plovdiv.
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