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Този отчет е издаден по проект 800824 — ECC-Net BG 2018, 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 800824 – ECC-Net BG FPA 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

През миналата 2017 г. ЕПЦ България продължи да работи в полза на потребителите при разрешава-
нето на трансгранични проблеми с търговци от другите страни в ЕС, Исландия и Норвегия.  Акцент в 
работата ни през изминалата година бяха разкриването на нашите традиционни гишета на пътника, 
каквито отваряхме в различни възлови транспортни места из страната. Издадохме информационни 
брошури, организирахме събития на открито и закрито, изнасяхме лекции пред студенти и ученици, 
обучавахме търговци с дългогодишен опит. 

Всичко това се случва на фона на увеличаващата се в глобален мащаб онлайн търговия и желание на 
потребителите да купуват все повече стоки през интернет от родни и чужди фирми. Успоредно с това 
все повече се използват и нови рекламни канали чрез социалните мрежи. От своя страна хората все 
още нямат изграден инстинкт да отсяват истинските оферти от тези, които биха могли да им навредят. 
Всичко това е истинско предизвикателство за нашия петчленен екип, защото жалбите ни се увеличават 
постоянно, а и все повече потребители имат нужда от информация и превантивни съвети.  

Като директор на ЕПЦ се стремя да ангажирам и мотивирам целия си екип да не пести сили в защита 
правата на потребителите. Нашата задача е да информираме, да помагаме, да съветваме и да разреша-
ваме потребителски проблеми. Благодарим на всички, които ни се доверяват, както и тези, които ни 
критикуват. И в двата случая ние ставаме все по-добри.

In the past 2017, ECC Bulgaria continued to work in favor of consumers in resolving cross-border problems with 
traders from other EU countries, Iceland and Norway. The focus of our work in the past year was the unveiling 
of our traditional passenger desks as we opened at various key transport locations across the country. We pub-
lished information brochures, organized outdoor and indoor events, lectured students and students, trained 
traders with years of experience.

All this is happening against the backdrop of globally growing online trade and the desire of consumers to buy 
more and more goods through the internet from home and foreign companies. At the same time, new ad chan-
nels are increasingly being used through social networks. For their part, people still have no instinct to distin-
guish real offers from those who could harm them. All this is a real challenge for our five-member team because 
our complaints are constantly increasing, and more and more consumers need information and preventative 
advice.

As Director of the ECC, I strive to engage and motivate my entire team to spare no efforts to protect consumer 
rights. Our task is to inform, help, advise and solve consumer problems. We thank all those who trust us as well 
as those who criticize us. In both cases, we are improving our service.



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.



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 2017 година ЕПЦ България е получил 
2000 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, включително и чрез реклама. 

Фигура 1

Figure 1

Общ преглед General overview

In 2017 the ECC BG dealt with 2000 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

689 of all received queries or 34% were classified 
as “information requests”. This means that we 
provided to the consumers information about 
the legislation, or we transferred the consumers 
to another competent body or we provided 
information materials. Further 969 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 342 complaints against 
Bulgarian traders. 

In summary the ECC BG had 2010 contacts, i.e. 
689 information requests and 1311 complaints 
- from Bulgarian consumers (969) and against 
Bulgarian traders (342). 

689 от общо получените сигнали, или око-
ло 34% са въведени като „информационни  
запитвания”. Това значи, че  на потребители-
те е предоставена информация относно за-
конодателството, те са препратени към друг 
компетентен орган или сме им предоставили 
информационни материали. Други 969 по-
требители са подали жалба срещу търговец, 
регистриран в друга държава членка на ЕС, 
Исландия или Норвегия. Във всички тези слу-
чаи ЕПЦ България е предоставил съдействие 
и съвети на потребителите, така че те да раз-
решават 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 допъл-
нителна информация и за директно свързва-
не и преговаряне с търговеца за решаване на 
възникналия спор. Същевременно колегите от 
други потребителски центрове са регистрира-
ли 342 жалби срещу български търговци. 

Обобщено ЕПЦ България е обработил 2000 
сигнала, от които 689 информационни за-
питвания и 1311 жалби - от български потре-
бители (969) и срещу български търговци (342). 



През 2017 година ЕПЦ България е разгледал общо 1311 трансгранични оплаквания. От тях най-голям 
дял – 39% имат оплакванията относно проблеми с транспорта – забавени или отменени пътувания, по-
вредени и изгубени багажи, проблеми с автомобили под наем.  Броят на жалбите с транспорт продължа-
ва да бъде на първо място. На второ място с дял от 15,6% се нареждат жалбите относно отдих и култура. 
Това се дължи предимно на оплаквания на български потребители срещу търговци, предлагащи компю-
три и друга електронна техника или предлагащи пакетни почивки.

10,6% от оплакванията са в сферата на услугите – финансови, застраховки и други разнообразни 
услуги, 9% от жалбите са относно домакински електроуреди и мебели за дома и градината, 8,5% от 
оплакванията са относно дрехи и обувки, закупени онлайн, 7% от оплакванията са свързани с хотели и 
ресторанти, 5% от оплакванията са свързани с покупка на мобилни телефони и други далекосъобщи-
телни устройства.

Интерес представлява какво е естеството на жалбите, разглеждани от мрежата от Европейски потреби-
телски центрове. 

С най-голям дял от 33,7% са оплакванията относно проблеми със самата закупена стока или услуга – 
проявен дефект, несъответствие на стоката или непоискана стока. В 26,6% от случаите потребителите са 
се оплакали от проблеми с доставката при онлайн пазаруване – недоставяне в срок, липса на доставка 
и неточна доставка. 

През 2017 година 13,8% от жалбите са свързани с проблеми с условията на потребителския договор, 
10,6% с проблеми с цената и начина на плащане, и в 5,5% от случаите потребителите са се сблъскали с 
нелоялни търговски практики.

In 2017 ECC BG looked at 1311 cross - border complaints. The majority of them – 39% were connected to 
complaints about air transport – delayed or cancelled flights, damaged and lost luggage, car rental problems.  
The number of complaints in the transport sector remains the number one problem. Second, with a 15,6% 
share, are the complaints about culture, sport and recreation services. This is due mainly to complaints from 
Bulgarian consumers against traders in other countries, offering computers, games, toys and other electronics 
or package travel.

10,6% of the complaints are connected with miscellaneous goods and services – financial services, insurance 
and others, 9% are about the purchase of furniture and home appliances, 8,5% are about clothing and foot-
wear, purchased online, 7% of the complaints are connected with restaurants and accommodation, 5% of the 
complaints regard mobile phones and communication services.  

It is interesting to know what is the nature of complaints dealt by the ECC-Net in 2017. 

The biggest share to 33,7% is the complaints related to the product or the service – defective, lack of confor-
mity or not ordered. In 26,6% of the cases the consumers had problems with the delivery of the online pur-
chase – delay, partial or no delivery. 

In 2017 13.8% of the complaints were related with problems with the contract terms, 10.6% had problems with 
the price and payment method,  and in 5.5% of the cases the consumers faced unfair commercial practices.

Подробна статистика на случаите на ЕПЦ България

Detailed statistics of the cases of ECC BG



Фигура 3 - Жалби на ЕПЦ България през 2017 годинa

Фигура 4 - Естество на жалбите през 2017 година 

Figure 3 - Complaints to ECC BG in 2017

Figure 4 - Nature of complaints 2017 



По отношение на резултата от разгледаните жалби трябва да се отбележи, че 59% от случаите са раз-
решени успешно. 16% от случаите сме препратили към друг орган, компетентен да разгледа спора – 
държавен контролен орган, помирителна комисия, съд или друг орган. 25% от случаите сме закрили без 
да се намери решение. Запазва се тенденцията за успешно решаване на повече от половината случаи.

IIn regard to the outcome of the complaints we should mention that 59% of the cases are successfully solved. 
16% of the cases we transferred to another competent body – NEB, court, ADR or others. 25% of the cases we 
closed without finding an amicable solution. We managed the same level of successfully solving more than half 
of the cases. 

Резултат от разгледаните жалби

outcome of the complaints

Фигура 5 - Резултат от разгледаните жалби 

Figure 5 - outcome of the complaints 



V. Потребителите трябВА дА Се ПротиВоПоСтАВят 
нА онлАйн кАПАните

V. consumErs must opposE onlInE trAps

Натрапчивият маркетинг, предлагащ безплатни пробни пакети или евтини сделки, се по-
явява все повече в социалните медии и като изскачащи реклами. Тези натрапчиви реклами 
примамват европейските потребители да правят импулсивни и лошо обмислени покупки 
или дори непоискани покупки. Ако обаче потребителят е обвързан с оферта, без да даде 
изрично съгласие, сделката може да се счита за подвеждаща и необвързваща. Важно е по-
требителите активно да отхвърлят тези наложени сделки.

Intrusive marketing offering free trial packages or cheap deals appears more and more on social 
media and as pop-up ads. These pushy ads lure European consumers into making impulse and 
poorly thought out purchases or even unsolicited purchases. However, if a consumer is bound to 
an offer without giving one’s explicit consent the deal can be considered misleading and not bind-
ing. And so, it is important that consumers actively reject these imposed deals.

Знанието е ключът

Възможността да се идентифицира онлайн капанът, както и познаването на правата на 
потребителите изглежда е ключът към противопоставянето на нежеланите сделки. Потре-
бителите трябва да знаят кога да откажат да плащат за нежелани стоки и абонаменти.

Knowledge is key

The ability to identify an online trap as well as awareness of one’s consumer rights seems to be 
the key in opposing an unwanted deal. 



Пет съвета как да се справим с онлайн капаните

Five advice – how to deal with online traps

Продавачът трябва да докаже, че сте дали съгласието си за покупка.

 Ако продавачът изтегли пари от платежна карта без ваше съгласие, можете да се оплачете на 
банката си и да поискате оспорване на плащането.

Преди да въведете името и адреса си, трябва да проверите дали ще бъдете обвързани с покупка 
или абонамент.

Трябва да се посочи ясно, когато се поръчва пробен пакет или оферта, ако това 
води до обвързващ абонамент.

От вас не се изисква да заплатите или да върнете пакет, който не сте 
поръчали.

It is the seller who has to prove that you have given your consent to a purchase.

If the seller withdraws money on a payment card without your consent, you can complain to your 
bank and ask for charge back.

Before typing in your name and address, you should check if you will be bound by a purchase or a 
subscription.

It must be clearly stated when ordering a trial package or offer if it entails a binding 
subscription.

You are not required to pay for or return a package that you have  
not ordered.



VI. доклАд нА мрежАтА от еПЦ – 
куПуВАне нА фАлшиВи Стоки

VI. Ecc-nEt rEport –  Is It sAfE to 
buy countErfEIt goods?

Купуването на фалшиви стоки e рисковано 
за вашата сигурност, вашето здраве и  
за портфейла ви. Затова не го правете!

Buying counterfeit goods is risky for your 
security, your health and your wallet.  
So don’t do it!



Вижте най-важното от съветите на ECC-Net:

Check out the 10 ECC-Net tips on how you  
can avoid buying fake products on the Internet



VІI. доклАд – реЗерВАЦии онлАйн

VII. rEport of thE Ecc-nEt – onlInE rEsErVAtIons

Разликите в цените между резервацията и финалното плащане съществуват и се получават 
най-вече при въздушния транспорт. В повечето случаи причините са свързани с:

The price differentials between reservation and the final payment exist and they are most likely to 
appear in air transport sector. In most of the cases the reasons are related to:

• Такси за управление

• Такси за кредитна карта

• Такси за чек-ин на пътниците

• Management fees

• Credit card fees

• Fees for passengers check-in



ДЕСЕТ ECC-NET СЪВЕТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

TEN ECC-NET TIPS FOR CONSUMERS:

Цените трябва да включват всички такси Предварително отбелязаните с отметка 
полета са забранени в ЕС

The prices must include all taxes and fees Pre-ticked boxes are forbidden in the EU

Проверете дали са включени 
допълнителните услуги

Може да се добавят такси за 
плащане с кредитната карта

Check if all additional  
services are included

Additional fees could be included  
for payment with a credit card

Отделете време и внимавайте, 
докато правите резервацията

Направете принтскрийн  
на резервацията

Take your time and pay attention  
while you make the reservation Make a print screen of the reservation

Уверете се дали не е включена 
опцията за „гъвкави дати“ Двойна проверка

Check if the option for “flexible dates” 
is included in the price Double check

Застраховка? Проверете какво получавате! Проверявайте имейла си!

Insurance? Check what you are getting for! Check you email!



VІII. Събития – СеминАри, ПреСконференЦии,  
медии, рАботни ПоСещения, комАндироВки

VІII. EVEnts – sEmInArs, prEss confErEncEs, mEdIA, 
workshops, trAVEl

На 9 май, Деня на Европа Европейският потребителски център и европейски мрежи организираха 
игра за ученици под мотото: „Открий европейското съкровище”. То се проведе на голямата поляна 
в Южния парк като изложение  с информационни щандове на европейските информационни мрежи. 

Между 24 и 29 септември ЕПЦ организира информационно турне под мотото „Вашите права като 
европейски граждани“. Стотици жители на Ботевград, Тетевен, Омуртаг и Варна се включиха турнето. 

ЕПЦ организира и участва в редица инициативи – Еко лагер за ученици от 3 до 6 септември в гр. Па-
нагюрище, Деня на потребителите – 15 март – съвместен щанд в Мол Сердика с Представителството 
на ЕК в България, Конференция за алтернативното решаване на спорове на потребители от 29 до 
31 май 2017 година и други.

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: “Find the European treasure”. It was held at the Goliama 
Poliana, South Park, Sofia as a fair with informational stands of the European informational networks.

Between 25 and 29 of September the ECC organized a tour under the moto “your rights as European citi-
zens”. Hundreds of citizens from the towns of Botevgrad, Teteven, Omurtag and Varna joined. 

ECC BG organized a lot of events – Eco camp for students from 3 to 6th of September in the city of Panagiurishte, 
International Consumer Day – 15 March – a joint information stand in Mall Serdika with the EU Representations in 
Sofia, Conference on alternative dispute resolution for consumers from 29 to 31 May 2017 and others.

През 2017 година се проведоха две срещи на Мрежата в Брюксел. 
Представители на Центъра посетиха ЕПЦ Словакия и Полша на учебни 
посещения. Бяха обменени полезни идеи и информация за дейността на мрежа-
та, разглеждането на случаи и механизмите за извънсъдебно решаване на 
спорове. Представител на центъра участва в Срещата по комуникации в град 

Талин, Естония. ЕПЦ България участва в Деня на сътрудничеството в 
Малта. 

In 2017 there were held two network meetings in Brussels. Representatives 
of the Centre visited ECC Slovakia and Poland on a study visit. There were 

exchanged useful ideas and information on the activities of the Net, case handling and 
the ADR methods. The ECC took part in the Communication Workshop in Tallinn, 

Estonia. We participated in the Cooperation Day in Malta.



VІII. Събития – СеминАри, ПреСконференЦии,  
медии, рАботни ПоСещения, комАндироВки

VІII. EVEnts – sEmInArs, prEss confErEncEs, mEdIA, 
workshops, trAVEl



IX. иЗдАдени  
информАЦионни  
мАтериАли

IX. InformAtIon 
mAtErIAls

ЕПЦ България издаде брошури – За нас – на 
български и английски език, детска книжка и 
„Онлайн пазаруване в ЕС“. 

ECC BG issued leaflets – About ECC Bulgaria – 
in Bulgarian and English, a book for children and 
Online purchases in the EU.

Безплатна и персонална помощ 
за потребителите, които имат 
проблеми с трансгранични покупки 
в ЕС, Исландия или Норвегия.

Европейски 
потребителски център

Европейският потребителски център 
(ЕПЦ) България е част от мрежа от 30 
Европейски потребителски центъра 
(ECC-Net), каквито има във всяка 
държава членка на Европейския съюз, 
Исландия и Норвегия.

Ако пътувате в Европа или купувате 
стоки и услуги от друга държава-членка, 
Исландия или Норвегия, консултацията 
с нас може да ви спести време и пари и 
да ви помогне да избегнете проблеми!

Имате проблем?

Пазарували сте бяла техника от 
интернет магазин от Чехия, но все още 
не е доставена?

Закъснение на полет с авиокомпания 
от Франция?

Стаята в хотела в Гърция не е била с 
изглед към морето?

Нашата процедура за 
разглеждане на жалби

За да може ЕПЦ България 
да приеме вашия случай за 
разглеждане, е необходимо:

да сте физическо лице

търговецът да е регистриран 
в друга държава членка на 
ЕС, Исландия и Норвегия, 
различна от държавата, в 
която вие пребивавате

да разполагате с документи, 
имейли или други писмени 
доказателства, които да 
придружават жалбата ви.

Установеният срок за 
разглеждане на ЕПЦ случай е 
10 седмици. Този срок може 
да бъде удължен, ако се 
прецени, че случаят може да 
бъде разрешен успешно.

1

2
Ние можем да ви 
помогнем!

ЕПЦ България предоставя 
индивидуална информация и насоки 
при проблем със закупена стока или 
услуга с търговец от друга държава в 
ЕС, Норвегия и Исландия. Ние можем да 
ви съдействаме да представите вашите 
искания пред него и да разрешите 
вашия спор. Най-честите области, в 
които имаме запитвания и жалби са:

онлайн пазаруване;
проблеми с полети и багаж;
рент-а-кар;
туристически почивки;
интернет измами;

БЕЗПЛАТНО

ИЗВЪНСЪДЕБНО

ТРАНСГРАНИЧНО

Европейски 

потребителски 

център

ЗА ЕПЦ 

БЪЛГАРИЯ

За повече информация:

www.ecc.bg

Европейски потребителски център

гр. София, ул. “Бачо Киро“ 14

info@ecc.bg

02 986 76 72

Европейски потребителски център България

Тази брошура е издадена по проект 752774 - ECC-Net BG 2017, 

който е финансиран по проект ЕПЦ от Европейския съюз в 

рамките на Програма „Потребители“ (2014-2020).

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.

Вземете ECC-Net със 

себе си

/Европейски потребителски център

@ECC_BG

Мрежата от Европейски потребителски 

центрове (ECC-Net) предлага уникално 

приложение: ECC-Net: Travel. То е 

незаменим спътник за пътуване в 

рамките на Европейския съюз, както и 

в Исландия и Норвегия: приложението 

помага на потребителите да се 

справят с трудни ситуации по време на 

почивка в чужбина и да изразят своите 

потребителски права на езика на 

страната на местоназначение.

Приложението е безплатно и работи 

офлайн, за да се избегне таксуването в 

роуминг. То е достъпно за устройства 

с iOS, Android и Microsoft Windows 

оперативни системи.

ЦВЕТОВЕТЕ НА ЕВРОПА

Оцве
ти

и се забавлявай

Науч
и

и запомни




