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Роля на потребителските 

организации 

Потребителските сдружения: 

 

● Информират и консултират потребителите 

● Съдействат на потребителите с нарушени права или 

интереси 

● Представляват потребителите при формиране на 

политиките 



Информиране 

Потребителската организация: 

 

● Изучава пазара посредством различни форми:  

 - Сигнали от потребители 

 - Проучвания – тестове на продукти, проучвания на 

услуги, практики, нормативни условия и т.н. 

● Публикува информацията 

 Собствени и масови медии, социални мрежи... 



Съдействие 

 

● Индивидуално съдействие – приемане на жалби и 

посредничество при тяхното уреждане 

● Колективно съдействие чрез групово съдебно 

представителство 



Представителство 

 

● Участие в нормотворческия процес на всички нива:  

 Европейско – чрез участие в органи (напр. ECCG, 

EESC) и асоциации (BEUC, ANEC) 

 Национално – участие в съвети, комисии и т.н. 

● Нормотворчески инициативи – формулиране на 

инициативи и кампании по различни теми 

 



Актуални инициативи 

Отмяна на културно събитие 
 

Проблем: 

 Потребители, които имат билети за отменен концерт, 

обикновено не получават парите си обратно. 

Действия: 

● Жалби от потребители 

● Проучване на чужда практика 

● Изготвяне на предложение за законодателно изменение 

● Кампания и разясняване 



Актуални инициативи 

Представяне на цените на перилни препарати 
 

Проблем: 

 Потребителите трудно могат да сравнят цените на перилните 

препарати обозначени като цена за опаковка. Представянето чрез 

цена за едно изпиране е по-обективно. 

Действия: 

● Сигнали от потребители 

● Проучване на пазара 

● Изготвяне на предложение за законодателно изменение 

● Кампания и разясняване 



Актуални инициативи 

Предлагане на имитиращи продукти 

 

Проблем:  

 Потребителите не винаги са в състояние ясно да 

разграничават някои хранителни продукти от техни 

имитации (напр. сирене, оцет, краве масло, майонеза) 

Действия: 

● Сигнали от потребители 

● Проучвания – краве масло (2015), сирене (2016), 

майонеза (2016), оцет (2016), лютеница (2016) 

● Изготвяне на предложение за законодателни изменения 

● Кампания и разясняване 



Представителство на европейско ниво 

Европейска потребителска консултативна група 

 

● ECCG заседава три пъти годишно в Брюксел 

 

ECCG подгрупи 

 

 ● ECCG подгрупа за енергетиката 

 ● ECCG подгрупа за конкуренцията 

 ● ECCG подгрупа за единен цифров пазар (DSM) 



Разглеждани теми 

По-важни обсъждани теми 
 

● Регулярно информиране за инициативите на ЕК  

● Единен цифров пазар 

● Трансатлантическо партньорство търговия и инвестиции 
(TTIP) 

● Прилагане на правата на пътниците с въздушен транспорт 

● Прилагане на директивата за разплащателни сметки 

● Колективно обезщетение  

● Енергийни инициативи 

● Приоритети на председателствата на ЕС 

● Представяне на политиката за защита на потребителите в 
отделни държави-членки 

● Представяне на потребителски проучвания 



Благодаря за вниманието. 
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