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Кои сме ние 

Създадена 2005 

Цел 

Безплатна, индивидуална помощ за потребители, които имат проблем 
с покупки зад граница в ЕС, Исландия или Норвегия 

Информация 

Съвети и съдействие 

Съфинансира се от 
Европейската комисия 
и държавите членки, 

Исландия или 
Норвегия 

Обединение на 2 
мрежи 

“EEJ-Net” & 
“Euroguichets” 

Помощ за решаване на трансгранични жалби 

Подкрепа при практически трансгранични проблеми  



Географски обхват 

център 

във всяка държава-членка на ЕС, 

Исландия & Норвегия 

= 

 

 

центрове 

1 

30 

ЕПЦ Франция & ЕПЦ Германия в един офис = 

Единствената такава организация за ECC-Net 



Нашите цели 

…като част от механизъм за индивидуално обезщетение за потребителите: 

Информация и съвети за потребителите по трансгранични въпроси  

Съдействие за извънсъдебно решаване на потребителски жалби   

Промотиране на Алтернативното решаване на спорове (АРС) 

Cътрудничество с търговци и техни федерации 

Съдействие при трангранични съдебни процедури (напр. малки искове) 



Нашите цели 

…по отношение на колективните интереси на потребителите: 

Сътрудничество с контролни и регулаторни органи 

Наблюдение и подпомагане на доброто функциониране на Вътрешния пазар  

Обратна връзка с заинтересованите страни от ЕС и България от опита 

Информационни кампании 

Съвместни проекти и доклади 



Разглеждане на жалби 

Предимства за потребителите & бизнеса:  

Без законови, 

културни и 

езикови бариери 

Равенство и 

върховенство на 

закона 

Консенсусно 

решение  

Безплатна 

процедура 

Бързо решение 
Ефективно 

разглеждане 
Конфиденциалност 



Разглеждане на жалби 

Предимства за други заинтересовани страни:  

Споделяне на 

случаите по 

вътрешна мрежа  

Регистриране на 

запитвания & 

жалби 

Лесно и ефективно 

изпращане на 

случаите 

Наблюдение върху 

трансграничните 

проблеми 

Преглед на 

търговците и на 

сектора 



Разглеждане на случаи 

Доброволно решение не може да се постигне, когато: 

Искането е неоснователно от правна гледна точка 

Липса на съгласие от търговеца 

Търговецът изобщо не отговаря 

Потребителят оттегли жалбата 

Търговецът изпадне в несъстоятелност 

Измама 

Collective interest of consumers can 

still be a general problem 



25 езика 

30 държави 

101 житейски ситуации 

Безплатно 

Работи офлайн 

Съвместен проект на ECC-Net 

Съвместен проект - Приложение „ECC-Net: Travel“ 

1 приложение, за да защитите правата си, когато пътувате в Европа 



Съвместен проект – Приложение „ECC-Net: Travel“ 

Помощ 

Рентакар Самолет Влак 

Автобус Здравеопазване Хотел 



Съвместен проект – Приложение „ECC-Net: Travel“ 

Downloads 
 
Google  30,775 
Apple  24,900 
Microsoft    4,000 
Total  ~60,000 

Наръчник за пътуване в ЕС ( + Исландия & Норвегия) 

Помага на потребителите да преодолеят трудностите по време на почивка и да 

упражнят правата си на потребители на езика, в държавата, където се намзират 



Joint Project „Cross-border car purchases“  

Доклад – Покупка на кола от друга държава в ЕС? 

Обобщение – Кратка версия на доклада 

Списъци–Преглед на покупка и регистрация по държава 

Препоръки – Съвети за потребителите 

30 държави – достъпно за ЕС, Норвегия и Исландия 



 

Предложения? Въпроси?  
 
 

Благодаря Ви за вниманието! 

Игнат Арсенов 
директор на ЕПЦ 


