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

Европейски потребителски център (ЕПЦ) България е част 
от мрежата на 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 пари и да ви 
помогне да избегнете проблеми!
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Пътници с намалена подвижност

Пътници със самолет

Имате право на безплатна помощ при качване в самолета 
и слизане от него, по време на полета и на летището - 
преди и след полета. За да ви бъде оказана максимална 
помощ, свържете се с авиокомпанията поне 48 часа 
преди пътуването и обяснете от каква помощ имате 
нужда. 
Не могат да ви откажат достъп на борда поради намалена 
подвижност, освен ако самолетът е прекалено малък или 
от съображения за сигурност.

Пътници с автобус

Не могат да ви попречат да си купите билет, да 
направите резервация или да се качите в автобус заради 
намалената ви подвижност.
За пътувания на дълги разстояния (над 250 км) вие имате 
право на помощ в определени автогари и при качването 
в автобуса и слизането от него.
Помощта е безплатна, но за да сте сигурни, че ще я 
получите, трябва да се свържете с автобусната компания 
поне 36 часа преди пътуването, за да им съобщите от 
какво имате нужда.
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Пътувания със самолет

Вид полет До 
1500 
км

1500 
км - 
3000 
км

Над 
3000 
км

Всички полети

Закъснение 
при 
заминаване

> 2 
часа

> 3 
часа

> 4 
часа

> 5 часа

Грижи за 
пътниците

Право на безплатни 
напитки, храна, 
настаняване, 
транспорт до мястото 
на настаняване, два 
телефонни разговора

Право на отказ 
от полета

Закъснение 
при 
пристигане*

Повече от 3 часа -

Парично 
обезщетение

€ 250 € 400 € 600 Възстановяване 
на стойността 
на билета

Големи закъснения

*Освен ако закъснението се дължи на извънредни 
обстоятелства (например лошо време, стачка и др.).
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Отменен полет

При отменен (анулиран) полет авиокомпанията е длъжна 
да ви предложи избор между: 
1) премаршрутиране възможно най-скоро – в този случай 
вие имате право на грижа – безплатна храна, напитки и 
настаняване, съответни на периода на изчакване; или 
2) премаршрутиране за по-късна удобна дата; или 
3) отказ от пътуване и връщане на сумите по 
неизползвания билет.

Освен това при отменен полет вие може да имате право 
и на допълнително парично обезщетение в зависимост 
от дължината на полета. Такова обезщетение не се 
дължи, ако превозвачът може да докаже, че отмяната е 
причинена от извънредни обстоятелства или че вие сте 
уведомен за отмяната поне 14 дни преди полета.

Вид полет До 1500 км 1500 км - 
3000 км

Над 3000 км

Парично 
обезщетение

€ 250 € 400 € 600

Ако авиопревозвачът ви е предложил премаршрутиране 
и сте достигнали до крайната си дестинация със 
закъснение до 2, 3 или 4 часа при дълги полети, 
компенсацията може да бъде намалена с 50%.
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Отказан достъп до борда

Когато авиопревозвачът по разумни причини има 
вероятност да откаже достъп на борда за даден 
полет, той първо следва да апелира към доброволци 
да се откажат от техните резервации в замяна на 
някои компенсации. Ако броят на тези доброволци е 
недостатъчен, то въздушният превозвач може да откаже 
достъп на борда на пътниците против тяхната воля, като 
ги компенсира.
В този случай вие имате право на:

- възстановяване на пълната стойност на цената 
на билета или на премаршрутиране до вашия краен 
пункт;
- грижа (храни и напитки, настаняване в хотел, 
превоз между летището и мястото за настаняване, две 
безплатни телефонни обаждания);
- обезщетение, възлизащо на:

Вид полет До 1500 км 1500 км - 
3000 км

Над 3000 км

Парично 
обезщетение

€ 250 € 400 € 600



7www.ecc.bg

Регистриран багаж

Ако вашият регистриран багаж бъде загубен или 
повреден или закъснее, авиокомпанията носи 
отговорност и вие имате право на компенсация, която 
може да достигне около 1220 евро. Ако обаче щетата е 
в резултат от присъщ дефект на вашия багаж, нямате 
право на компенсация.

Ръчен багаж

Ако ръчният ви багаж бъде повреден, авиокомпанията 
носи отговорност, ако вината за повредата е нейна.

Как да се оплачете?

Ако искате да подадете жалба до 
авиокомпанията за загубен или 
повреден багаж, това трябва да 
стане писмено в рамките на 7 
дни, или в рамките на 21 дни от 
получаването на багажа ви, ако 
е бил забавен. Препоръчително 
е да съставите протокол още 
на летището при пристигане на 
гишето на превозвача.



8 info@ecc.bg

Пътувания с автобус

Всички пътници, пътуващи с градски и междуградски 
автобуси, имат еднакви основни права, независимо от 
разстоянието, на което пътуват и тези права включват:

- Забрана за дискриминация на основата на 
националност
- Забрана на дискриминацията по отношение 
на лицата с увреждания и с намалена подвижност и 
финансово обезщетение в случай на загуба или повреда 
в резултат на произшествие
- Право на информация за всички пътници преди 
и по време на пътуването
- Право на обща информация за правата на 
пътниците на терминалите и в Интернет
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Права при пътувания над 250 км

В случай на резервация на повече места, отколкото 
са налични, отмяна или закъснение с повече от 2 
часа превозвачът трябва да ви предложи избор 
между възстановяване на платената цена за билета и 
транспорт до крайната дестинация по друг маршрут. Ако 
превозвачът не изпълни това свое задължение, то той 
може да е задължен да ви плати обезщетение в размер от 
50% от стойността на билета.

В случай на закъснение при заминаване с повече от 
90 минути или отмяна на пътуване, което продължава 
по разписание повече от 3 часа, вие имате право на 
безплатни храна и напитки. Ако е необходимо вие имате 
право на настаняване максимум до две нощувки в хотел 
на цена до 80 евро на нощувка. Това обезщетение обаче 
отпада, ако превозвачът може да докаже, че отмяната, 
съответно закъснението, се дължат на непреодолима 
сила – тежки атмосферни условия или сериозни 
природни бедствия.



Ако се очаква влакът ви да пристигне в крайната ви 
дестинация със закъснение от поне 1 час, имате право 
на: 

1) да се откажете да пътувате и да ви върнат цената за 
билета, или 
2) превоз до крайната дестинация при първа 
възможност, или 
3) по-късно по ваш избор, както и 
4) безплатни храна, напитки и настаняване в хотел, ако 
ви премаршрутират.

Също така, ако решите да продължите пътуването си, вие 
може да имате право на обезщетение* в размер на:

 *Няма да получите обезщетение, ако сте бил 
информиран за закъснението, преди да си купите 
билета.
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Пътувания с влак - при 
международни превози в ЕС

Време на 
закъснението

между 1 и 2 часа над 2 часа

25% от цената 
на билета

50% от цената 
на  билета
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ВАЖНО! 
Република България ползва 5-годишен 
отлагателен срок по отношение 
прилагането на Регламента в неговата 
цялост за вътрешни пътнически превози и 
за международни превози, при които част 
от услугата е извън територията на ЕС.
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Пътувания с кораб

При отменено пътуване или закъснение над 90 мин. при 
заминаване:

- Възстановяване стойността на билета или 
премаршрутиране
- Грижа за пътника – храни, напитки, до три 
нощувки в хотел.
В случай на закъснение при пристигане или отмяна 
на пътуване вие може да имате право на обезщетение, 
освен ако причината е извън контрола на превозвача:

Време на 
пътуването по 
разписание

Обезщетение 
от 25% от 
стойността на 
билети при 
закъснение над:

Обезщетение 
от 50% от 
стойността на 
билети при 
закъснение над:

до 4 часа 1 час 2 часа
от 4 до 8 часа 2 часа 4 часа
от 8 до 24 часа 3 часа 6 часа
над 24 часа 6 часа 12 часа
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Подаване на жалби

Ако имате спор с превозвач от друга държава-членка на 
ЕС, Исландия или Норвегия, и не сте доволни от отговора 
на компанията, то може да подадете жалба до мрежата 
от Европейски потребителски центрове – ECC-Net, от 
където ще се свържем с превозвача и ще се опитаме чрез 
преговори да намерим доброволно решение, приемливо 
и за двете страни.

Жалбата може да подадете до Европейския 
потребителския център в държавата, където живеете, 
като ние ще разгледаме случая съвместно с центъра 
в държавата, където е регистриран търговецът. За да 
ни помогнете да разгледаме по-ефективно вашата 
жалба, приложете всички относими документи – 
билети, протоколи за повреден багаж, касови бележки 
за направени разходи, писмената кореспонденция 
с превозвача и други. В резултат на проведените 
преговори спорът приключва в повечето от половината 
случаи с постигане на споразумение, като по този начин 
се избягва съдебната процедура.

Мрежата от Европейски потребителски центрове се 
стреми към разрешаване на жалбите в срок от 70 дни 
от представяне на всички необходими документи и 
приемане на случая.
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Вземете ECC-Net със себе си

Ново мобилно приложение в по-
мощ на европейските потреби-
тели, когато пътуват в чужбина – 
“ECC-Net: Travel”

Купили сте си нещо по време на 
почивка, което се е развалило 
малко след това? Проблеми с на-
емането на автомобил или хотел, 
резервирани от вкъщи? Закъснял 

полет на връщане? В случай че почивката не протече как-
то е планирано, вие трябва да знаете какво да направите, 
за да си защитите правата. Нещо повече: Вие може и да го 
кажете!

 Мрежата от Европейски потребителски центрове (ECC-
Net) предлага уникално приложение: ECC-Net: Travel. То 
е незаменим спътник за пътуване в рамките на Европей-
ския 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 по-
требителски права на езика на страната на местоназна-
чение. Приложението за пътуване на ECC-Net предоставя 
правни познания и езикова поддръжка на 23 езика на ЕС 
плюс норвежки и исландски. 
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Отделните теми са: покупки, наемане на автомобил, нас-
таняване в хотел, медицинско лечение, въздушен и желе-
зопътен транспорт, както и шосеен и морски и речен.

Разделът с полезна информация предлага важни теле-
фонни номера и адреси в случай на извънредни ситуации. 

Приложението е безплатно и работи офлайн, за да се из-
бегне таксуването в роуминг. То е достъпно за устройства 
с iOS, Android и Microsoft Windows оперативни системи.



Тази брошура е издадена по проект 709829 — ECC-Net BG SGA 2016, 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.

За повече информация:
www.ecc.bg

Европейски потребителски център
гр. София, ул. “Бачо Киро“ 14

info@ecc.bg
02 986 76 72

Правоприлагащи органи
ИА Автомобилна администрация

www.rta.government.bg
ГД Гражданска 

въздухоплавателна 
администрация

www.caa.bg

ИА Железопътна администрация
www.iaja.government.bg

ИА Морска администрация
www.marad.bg


