
ОНЛАЙН 
ПАЗАРУВАНЕ
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И 
НАСОКИ ПРЕДИ Е-ПАЗАР

ПРАВА, СРОКОВЕ И 
РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

ПОРЪЧАЙ

НОВО!

ЗА БЕЗ ПАРИ, -

МЕРКИ СРЕЩУ КАПАНИ И 
ФАЛШИВИ СТОКИ
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ЕВРОПЕЙСКИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

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

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!
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ПАЗАРУВАНЕ ПО ИНТЕРНЕТ

В последните години онлайн пазаруването става все по-
популярно. То има редица предимства, поради което и 
интернет търговията е непрекъснато растящ бизнес. Онлайн 
може да си купите почти всичко - дрехи, обувки, техника, 
билети за самолет или концерт, дори и храни. Някои от 
предимствата за пазаруването по интернет са:

Пести време
С няколко клика на мишката може да поръчате 
желаните стоки.

Без усилия
Не е необходимо да обикаляте от магазин на 
магазин, за да проучите и намерите това, което 
искате да си купите.

Лесно сравняване на цените
Не е необходимо да обикаляте от магазин на 
магазин, за да проучите и намерите това, което 
искате да си купите.

Достъпно по всяко време на 
денонощието
Няма работно време, няма празници - онлайн 
магазините са отворени по всяко време.

Мразите да чакате на опашки
Може да купите телевизор, рокля или билети за 
концерт, без да се редите пред гишета и без да 
се блъскате с други клиенти.
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ПРОВЕРЕТЕ ТЪРГОВЕЦА

Внимавайте! 
Уверете се, че купувате 
стоката от търговец, който 
наистина съществува. 
Ако на сайта липсва 
информация, която да го 
идентифицира, то е много 
вероятно просто да няма 
такъв.

Знайте от кого пазарувате – опитайте да 
пазарувате само от познати или препоръчани 
сайтове. Ако въпреки това сте намерили 
изгодна оферта на друга страница, то 
направете допълнително проучване, което ще 
ви отнеме малко време, но може да ви спести 
много проблеми. 

Данни за търговеца – всеки продавач в ЕС е 
длъжен да посочи задължителна минимална 
информация за себе си, която включва:
Името на фирмата
Адрес и имейл

Проверете дали предоставените данни 
съвпадат с информацията в интернет 
регистъра www.who.is
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АКО РАЗМИСЛИТЕ

Важно е да се знае!
Нямате право да връщате 
стоки като самолетни 
билети, финансови услуги, 
храни, напитки, музика 
и филми, стоки за лична 
хигиена, козметика и други.

В срок от 14 дни от получаването на стоката 
имате право да я върнете, без да давате 
каквито и да било обяснения. Това става 
като се откажете от сключения договор - 
писмено или чрез стандартния формуляр 
на търговеца. Продавачът е длъжен да ви 
възстанови заплатената сума в друг 14-дневен 
срок по същия начин, както сте платили. Не 
забравяйте, че може да се наложи вие да 
заплатите разходите по връщане на продукта, 
освен ако търговецът предварително не е 
посочил, че са за негова сметка, или е укрил 
тази информация от вас. 

Отказ при доставка

Правото на връщане на стока започва да 
тече, след като стоката е била получена. Ако 
откажете да я получите от куриера, това няма 
непременно да задължи търговеца да ви 
възстанови парите.



ВАЖНО
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ВАЖНИ СЪВЕТИ

Бъдете разумни, когато пазарувате 
по интернет, така както бихте го 
направили, ако пазарувате от магазин 
на място.

Можете да направите и принтскрийн 
на етапите от поръчката. Пазете 
касовата бележка или фактурата за 
стоката и гаранцията за уредите, 
както и всички други документи, 
свързани с покупката – поръчка, 
потвърждение или резервация. Това 
се отнася особено за сайтове, от 
където досега не сте пазарували или 
не са използвани от ваши близки. 
Освен това без касова бележка или 
фактура може да ви бъде отказана 

рекламация, ако продуктът се 
развали.

Важно е кореспонденцията с 
търговеца да бъде писмена или 
по имейл, за да има следа. Ако на 
сайта има само форма за контакт 
без друга информация, това също 
може да бъде знак, че трябва да сте 
внимателни с тази фирма.

Не се стремете непременно към 
най-ниската цена. Ако цената е в 
пъти намалена спрямо реалната, 
това може да бъде знак, че трябва 
да внимавате с тази оферта.
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ПЛАТЕТЕ СИГУРНО

Внимавайте!
Избягвайте плащания 
по интернет, както и 
въвеждането на каквато 
и да е информация или 
лични данни, когато 
ползвате публичен 
интернет, като например в 
паркове, бензиностанции, 
хотели, ресторанти и други.

Повечето търговци в ЕС приемат кредитни 
карти. Използването на този платежен метод 
е сигурно, защото можете да предявите 
оспорване на плащането (т.нар. chargeback), 
ако търговецът не ви достави стоката или 
услугата или полученото не съответства на 
поръчаното. В такива случаи банката, издала 
кредитната ви карта, може да сторнира сумата, 
след като провери случая.

Наложеният платеж се използва много често 
в България. В този случай стоката се плаща 
в брой непосредствено при доставката й от 
куриерската компания, а не още при заявката 
за направена поръчка. Не е необходимо да 
притежавате банкова карта или сметка. Така, 
ако стоката не стигне до вас, то няма и да се 
наложи да плащате.
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ДОСТАВКА

Основното задължение на търговеца 
при онлайн продажбите е да достави 
стоката до купувача в срок до 30 
дни – освен ако не сте се договорили 
изрично за друго.

Разходи по доставката

Търговецът е задължен да ви 
информира за пълната цена на 
стоката, включително и разходите 
по доставка. Различните цени на 
доставката до други държави могат 
да бъдат оправдани и прилагани от 
търговците.

Повредени стоки

Търговецът е отговорен за всяка 
повреда на стоката до момента 

на доставката и получаването й 
от потребителя. Запомнете, че 
ако повредата или дефектът на 
закупена в ЕС стока възникнат 
по-късно, вие имате право на 
безплатен ремонт или замяна, а 
ако не е възможно – на връщане на 
парите.

Липсваща доставка

Ако не получите стоката в 
30-дневния срок или друг договорен 
срок, то вие следва да напомните 
на продавача и да му дадете 
допълнително време. Ако въпреки 
това продуктът не бъде доставен, 
вие имате право да развалите 
договора и да си получите парите 
обратно възможно най-скоро.
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КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ

Когато пазарувате онлайн, 
проверете начините за доставка 
и изберете куриер, в който имате 
доверие (когато това е възможно).  
Ако предпочетете по-скъп начин на 
доставка, различен от обикновено 
предлагания от търговеца, при 
отказ на поръчката, сумата за 
транспортни разходи няма да ви 
бъде възстановена.

Важно е да се знае!

Докато стоката не ви бъде 
предадена, отговорност за нея и за 
това дали е здрава, носи търговецът. 
Вие като потребител обаче също 
имате задължения. При получаване 
на пратката от куриера проверете 

какво точно са ви изпратили.

Много често търговците предлагат 
опция за преглед при доставката. 
Ако опаковката е разпечатана 
или стоката има видим дефект, 
отбележете го в протокола на 
доставчика. Може дори да откажете 
да вземете продукта. Независимо 
от това дали навън е студено или 
пък куриерът твърди, че много 
бърза, направете проверката, 
за да сте сигурни, че всичко е 
наред. В противен случай, ако по-
късно искате да върнете стоката, 
търговецът може да ви откаже това, 
защото по нея има видими дефекти, 
които не са били отбелязани в 
протокола от куриера.
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ЗАЩО СА ОПАСНИ ФАЛШИВИТЕ СТОКИ?

Мрежата от Европейски потребителски центрове съветва да не се 
купуват фалшиви стоки.

Какви са опасностите?

Качеството на фалшивите стоки не е гарантирано. Те могат да крият 
рискове за здравето. Играчки, лекарства или козметика, които са 
фалшификати, могат да съдържат вредни съставки.

Митническите служби могат да се намесят и да унищожат поръчката с 
фалшива стока. Така всъщност няма да получите стоката, за която сте 
си платили.

Търговците, които продават фалшиви стоки, не са склонни да спазват 
правото на двугодишна гаранция в ЕС.

Как да избегнете купуването на фалшиви стоки?

Проверете дали на сайта има знаци за доверие.

Преценете визията на сайта като цяло.

Проверете изображенията на продуктите.

Вижте цените на стоките.

Проверете официалния сайт на марката за оторизирани продавачи 
или такива, включени в черен списък.
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КАПАНИТЕ ИЗВЪН ЕС

Пазаруването онлайн е лесно и 
удобно, но преди да направите 
покупката си, обърнете внимание на 
следните неща:

Идентифицирайте мястото, от 
където сте на път да направите 
онлайн покупката

Проверете предварително 
информацията за контакт на 
конкретния онлайн магазин

Използвайте онлайн търсачка, 
за да проверите репутацията 
на търговеца, преди да му се 
доверите

Внимавайте! 

Не всеки сайт, който е преведен 
изцяло на български език, е сайт 
на търговец с регистрация в 
България. Ако адресът на сайта 
завършва на bg, eu или uk , това 
не означава, че е на търговец, 
регистриран в рамките на ЕС. 
Възможно е това да е онлайн 
търговец от страна извън 
Общността, където правата на 
потребителите не са защитени 
от европейските директиви. 
Затова, преди да поръчате нещо, 
проверете домейна и IP адреса 
на сайтовете тук: https://www.
scamadviser.com
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ГАРАНЦИЯ

Всички стоки, купени от търговец 
в ЕС, имат законова гаранция 
от 2 години. Изключения може 
да има за продукти с по-кратък 
„естествен“ живот като дрехи и 
обувки, както и за батерии.

Стоката може да има и търговска 
гаранция. Тя се дава от продавача, 
не отменя законовата и може 
да предоставя само по-изгодни 
условия от нея.

Предявяване на гаранция

Ако в рамките на 2 години от 
покупката стоката ви се развали 
или прояви дефект, то може 
да предявите рекламация и 
да претендирате за безплатен 
ремонт или замяна. Ако това 
не е възможно, тогава може да 
си поискате парите обратно. 
Рекламацията се предявява пред 
продавача и той трябва да реши 
проблема до 30 дни.

Когато един продукт е бил 
ремонтиран 3 пъти в рамките на 
гаранционния срок  и се развали 
отново, имате право да си поискате 
парите обратно.
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ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА РЕШАВАНЕ НА 
СПОРОВЕ

При проблеми със стоки или услуги, купени онлайн от  търговци в рамките 
на ЕС, може да се използва и платформата за онлайн решаване на спорове. 
Тя  се администрира от Европейската комисия. Линк към нея може да се 
намери на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr

Процедурата е доброволна. Жалбата може да се подаде на всеки един от 
официалните езици в ЕС.  Ако не се получи отговор до 30 дни, това означава, 
че търговецът отказва да участва.
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КЪДЕ СА МИ НАПИСАНИ ПРАВАТА?

Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите

Основните задължения на търговците по предоставянето 
на информация преди покупката – неговата самоличност, 
характеристиките на всяка стока, крайната цена, гаранциите, 
сроковете и др. 

Правото на отказ на потребителите – сроковете и другите условия 
за неговото упражняване, както и списък с изключения кога е 
неприложимо; задълженията на търговеца при направен отказ

Други съпътстващи правила относно сроковете за доставки, 
рисковете от погиване на стоката, непоръчани стоки, такси и 
комуникация по телефон

Директива 1999/44/ЕО относно потребителските стоки и техните 
гаранции

Правната рамка за съответствие между поръчана и получена стока

Срок и обхват на гаранцията по закон в Европейския съюз и 
разликата с търговската гаранция

Права на потребителите при несъответствия и/или дефекти – видове 
рекламации и срокове за предявяването им

Правилата за онлайн пазаруването от горните директиви у нас са въведени 
със Закона за защита на потребителите.
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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.

Важно е да знаете!

По всеки случай работят едновременно два ЕПЦ центъра - ЕПЦ на 
потребителя, който комуникира с жалбоподателя, и ЕПЦ на търговеца, 
който осъществява контакт с фирмата. 

1

2



За повече информация:
www.ecc.bg

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

info@ecc.bg
02 986 76 72

Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл. “Славейков“ 4А

0700 111 22

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.

Европейски потребителски център България


