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Защитата на отделния потребител 

означава преди всичко предоставянето 

му на надлежна и полезна информация 

относно неговите права и възможности. 

Всичко останало е в неговите ръце.

СОНЯ СПАСОВА, ДИРЕКТОР

Този документ е финансиран от Европейския съюз. Съдържанието на този документ представя 
единствено гледната точка на автора и е негова еднолична отговорност; не може да се счита, че от-
разява гледната точка на Европейската комисия и/или Европейския съвет по иновациите и Изпъл-
нителната агенция за малки и средни предприятия (EISMEA) или всеки друг орган на Европейския 
съюз. Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за употребата на информаци-
ята, която той съдържа.
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ВЪВЕДЕНИЕ
лекции пред студенти и ученици. 
Участвахме в обучения за онлайн 
търговци. Заедно с организация-
та ни домакин - Комисията за 
защита на потребители, подпи-
сахме договор за сътрудничество 
с Университета за национално 
и световно стопанство.  Изгот-
вихме информационна брошура 
със съвети за онлайн пазарува-
не, достъпна онлайн и на хартиен 
носител. Организирахме с любез-
ното домакинство на български 
общини и местни обществени 
защитници информационни щан-
дове на открито. Проведохме тра-
диционната си кръгла маса, съо-
бразена с актуалните тенденции 
и въпроси в сферата на потреби-
телската защита. 

Екипът на ЕПЦ България продъл-
жи да е на разположение на по-
требителите – на място, по теле-
фона, електронно и посредством 
изнесените ни приемни  - да ин-
формираме и консултираме по-
требителите в цялата страна по 
отношение правата им при тран-
сгранични потребителски казуси.

Насърчаваме чрез автоматична 
електронна анкета и по всички 
официални профили на центъра 
в социалните мрежи обратната 
връзка от всички свързани стра-
ни. Нейното анализиране ни по-
мага да съсредоточим усилията 
си във всички аспекти от инфор-
мационната обезпеченост на дей-
ностите на нашия център.

Основната цел на ЕПЦ България 
е да работи в полза на потреби-
телите при разрешаването на 
трансгранични проблеми с тър-
говци от другите страни в ЕС, Ис-
ландия, Норвегия и Обединеното 
кралство. Сред главните цели на 
центъра е да предоставя своевре-
менна информация и консулта-
ция във връзка с техните права в 
контекста на трансграничен по-
требителски проблем. Устойчи-
вият обем жалби спрямо първата 
година от пандемията, продължа-
ващата необходимост от преван-
тивна експертна информация и 
предизвикателствата пред реди-
ца европейски търговци с оглед 
динамиката на притивоепиде-
мичните мерки останаха водещи 
акценти в дейността на центъра 
през цялата 2021 г. 

През миналата  година   използва-
хме възможностите на онлайн и 
офлайн комуникационните кана-
ли да запознаваме потребители 
и други заинтересовани страни с  
нашата дейност като  част  от  ев-
ропейска  мрежа от центрове. Бя-
хме домакин на информационни 
кампании и се включвахме в ме-
роприятия на партньори от други 
европейски мрежи. Проведохме 
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За ЕПЦ

Европейският потребителски център като част от 
мрежа (ECC-Net) от центрове в 30 държави (във вся-
ка 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 
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.
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• Вие живеете в България и сте придобили стоки или 
сте ползвали услуги в друга държава-членка на ЕС, 
Исландия, Норвегия или Обединеното кралство;

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

Мрежата на ECC-Net може 
да ви помогне, ако:

Моля обърнете внимание, че ЕПЦ България не раз-
глежда жалби на български граждани срещу търго-
вци, регистрирани в България.

Моля имайте предвид, че ЕПЦ България не разглеж-
да и жалби от юридически лица и еднолични търго-
вци, както и оплаквания, насочени срещу държавни 
органи.

За екипа

1. Соня Спасова – директор
2. Анита Каменова – юрист
3. Денислава Антонова – съветник на потре-
бителите 
4. Ива Боцева – съветник на потребителите
5. Мария Тодорова - комуникационен съвет-
ник
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1344 от общо 1848 получени сигнали са въведени като 
„запитвания”. Това значи, че по този тип запитвания 
е предоставена информация и съвети на потребите-
лите относно техните права. В случаите, в които ЕПЦ 
България не е била компетентният за конкретното 
запитване орган, сме насочвали запитващия към 
адекватен адресат. Предоставяли сме и  информа-
ционни материали. 

504 потребители са подали жалба срещу търговец, 
регистриран в друга държава членка на ЕС, Обедине-
ното кралство, Исландия или Норвегия. Във всички 
тези случаи, съобразно характера на проблема, ЕПЦ 
България е предоставил съдействие и консултация на 
потребителите. При всички случаи от компетентност 
на ЕПЦ България, при които жалбите са приемани по 
допустимост, жалбите са били оформяни съгласно 
изискванията за работа в мрежата от европейски по-
требителски центрове. По тях сме работили заедно с 
колегите в държавата, където е регистриран търгове-
цът. 185 жалби срещу български търговци са постъпи-
ли от името на потребители, подали оплакване през 
останалите центрове в мрежата. Механизмът на реак-
ция е бил реципрочен, като след оценка на постъпи-
лата информация сме пристъпвали към преговори с 
регистрирания в страната търговец.

Съдействие на 
потребителите

Общ преглед
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70%
УСПЕШНО1 РЕШЕНИ 

ЖАЛБИ

92%
ДОВОЛНИ2 

ПОТРЕБИТЕЛИ

504 ЖАЛБИ ОТ БЪЛГАРСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

185 ЖАЛБИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВЦИ

1 - В останалите случаи не сме намерили решение или сме ги препратили към друг орган

2 - Според анкета за проучване на удовлетвореността сред потребителите

29%  въздушен транспорт

21%  обувки и облекло

14%  развлечение и култура

48%  обувки и облекло

10%  въздушен транспорт

7%  развлечение и култура



В контекста на пандемията от коронавирус и  динами-
ката на разгръщането й през 2021 г. фокусът на Мре-
жата от Европейски потребителски центрове, част от 
които е и центърът в България, бе върху  продължа-
ващо следване на единна интензивна и същевремен-
но гъвкава комуникационна стратегия. Нейна главна 
цел беше осигуряване на достатъчно информация за 
потребителските права и на възможности за регу-
лярна и непрекъсната обратна връзка от страна на 
ключови за центровете заинтересовани страни. Мре-
жата от европейски потребителски центрове разви и 
обогати  сайта си www.eccnet.eu с актуална и важна 
за потребителите информация. 

Екологията като  начин на живот и потребление  бе 
сред основните теми в ECC-Net,   в чието популяри-
зиране активно участие взе и центърът в България. 
Сред инициативите, които  активно подкрепихме 
бяха  и кампанията Your Future.Your Choice  и създава-
нето на информационен хъб за потребители. 

В контекста на 
пандемията
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Онлайн пазаруването има редица предимства 
– може да пазаруваш без ограничение в работ-
но време или територия. Онлайн могат да бъ-
дат купени почти всякакъв вид стоки и услуги 
– от храна през техника и книги, дрехи и обувки 
до билети за самолет или абонамент за езиков 
курс. 



1 Уверете се, че купувате стоката от търговец, който наистина съществува. Проверете да-
нните за контакт и отзиви за фирмата.

2
Още преди да поръчате, разгледайте Общите условия на търговеца, както и по-
сочения адрес за връщане. Отказът може да бъде направен писмено или чрез 
стандартен формуляр. Продавачът е длъжен да ви възстанови заплатената сума 
в друг 14-дневен срок по начина, по който сте платили.

3 Избягвайте плащания по интернет, както и въвеждането на каквато и да е инфор-
мация или лични данни, когато ползвате публичен интернет, като например в 
парк, бензиностанция, хотел или ресторант.

Ето как да сте 
спокойни, че 
пазарувате 
защитено онлайн:
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 Европейски потребителски център България прове-
де и бе гост на редица събития и инициативи, след-
ващи календара на важните за Европа и за потреби-
телите дати.  Центърът отбеляза 15 март, Световния 
ден на потребителите, с виртуален информационен 
щанд, в чийто фокус беше повишаване информира-
ността на потребителите за техните права. За 9 Май, 
Деня на Европа, Европейски потребителски център 
се присъедини към еднодневен информационен 
щанд на открито под домакинството на Европа Ди-
ректно – Пловдив. Допълнително центърът отбеляза 
деня с прессъобщение, чиято цел беше да се предста-
ви актуална информация за приноса на Мрежата от 
европейски потребителски центрове към възстано-
вяване на суми за отменени полети към потребители. 

ЕПЦ България бе домакин на важна ежегодна иници-
атива, включена в събитийния календар на центъра 
- кръгла маса по актуална тема.  В нея участваха ръко-
водството на Комисия за защита на потребителите, 
както и представители на потребителски и търговски 
сдружения. Темата през 2021 г. беше „Предизвикател-
ствата пред потребители и търговци при онлайн па-
заруване“. 

През 2021 г. организирахме редица информационни 
щандове на открито, включително в Карлово, къде-
то проведохме и лекция за ученици, Балчик, Варна, 
Бургас и Созопол. През юли 2021 г. се включихме в ин-
формационен щанд за потребители в гр. Казанлък, 
организиран от омбудсмана на града. През август и 
септември 2021 г. наши експерти представиха цен-
търа в информационното турне „Европейски мре-
жи без граници“, организирано заедно с Центъра за 
развитие на човешките ресурси и Европа Директно 
- Дупница. 

Организирахме уебинар на тема „Предизвикателства-
та пред онлайн магазините“ съвместно с Enterprise 
Europpe Network към Българската търговско-про-
мишлена палата.  Заедно с Центъра за развитие на 
човешките ресурси и „Европа Директно“ – Дупница  
организирахме ученически конкурс на тема „Моето 
устойчиво развитие. Моят живот“, чиято цел бе да 
насърчи мисли и предложения от младите хора по 
въпросите за устойчивото развитие и климатичните 
промени.

ЕПЦ проведе онлайн срещи с представители на ЕПЦ 
Гърция и ЕПЦ Унгария, посетихме на място ЕПЦ Хър-
ватия и ЕПЦ Испания. С колегите обменихме полезни 
идеи и информация за дейността на мрежата и рабо-
тата ни по потребителски казуси. 

Събития - семинари, 
презентации, уъркшопи



Европейски потребителски център България

ЕВРОПЕЙСКИ 
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

гр. София, 
ул. “Бачо Киро“ 14

02 986 76 72

За повече информация:
www.ecc.bg

www.eccnet.eu


