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Потребителите имат право на:  
 
 

Безопасни стоки и услуги 
 
 

Информация 
 
 

Избор 
 
 

Да бъдат чути 
 
 

Компенсация 
 
 

Образование по потребителски въпроси 



Състоянието на пазара се определя от поведението и взаимоотношенията 
между всички участници на него, както и от прилагането на действащата на 
европейско ниво нормативна уредба.   

ПАЗАР 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ДИСТРИБУТОРИ 

ТЪРГОВЦИ НА ДРЕБНО 

БРАНШОВИ СДРУЖЕНИЯ 

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОТРЕБИТЕЛИ 
(ГРАЖДАНИ) 



   Осигурява максимална прозрачност относно възможните рискове на 
пазара; 

 
 

   Осъществява контролна дейност съгласно вменените и правомощия; 
 
 

   Акцентира върху превенцията на нелоялните търговски практики;  
 
 

   Изготвя и разпространява информационни материали;  
 
 

   Провежда комуникационни кампании; 
 
 

   Усъвършенства координацията и сътрудничеството с другите 
национални контролни органи, които имат отношение към 
потребителската защита.  
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Процентно разпределение на жалбите за рекламации - 2015г.: 

Процентно разпределение на жалбите за рекламации - 2013г.: Процентно разпределение на жалбите за рекламации - 2014г.: 
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Комуникационните кампании целят:  
 

   Повишаване информираността на гражданите и търговците за 
техните права и задължения;  

 

   Насърчаване на потребителите да отстояват правата си;  
 

   Убеждаване на търговците да спазват законодателството;  
 

   Тематични кампании (финансови услуги, пазаруване през интернет, 
предпазване от нелоялни търговски практики и др.); 
 

   Специални кампании, адресирани към уязвими групи потребители 
(по-възрастните хора и децата). 

Увеличаването броя на жалбите и сигналите е трайна тенденция в 
последните 3-4 години. Тя е резултат от растящото доверие в институцията,  
успешно решените случаи и провежданите комуникационни кампании, 
насочени към гражданите и към икономическите оператори.  



Типове нелоялни търговски практики:  
 

   Спестяване на съществена информация в брошури и онлайн магазини;  
 

   Неправомерно възпрепятстване на потребителите да упражнят свои 
права по закон;  

 

   Създаване на невярно впечатление, че офертата важи за ограничено 
време;  

 

   Непредоставяне на спечелена награда или на паричния и еквивалент; 
 

   Дадени от закона права се представят като “специална оферта”; 
 

   Отправяне на неверни твърдения за лечебни качества на продукт; 
 

   Изпращане на фактура с мостри като опит за принудителна продажба.  

Най-често търговците се опитват да заблудят клиентите, като умишлено 
премълчават или предоставят невярна информация за съществените 
характеристики на предлаганите стоки и услуги. Понякога нелоялните 
практики са свързани с неясни условия на сделките или неизпълнение на 
поети ангажименти.   



Изисквайте и пазете касовата бележка;  
 

Избягвайте да пазарувате от амбулантни търговци; 
 

Ако търговецът Ви уверява, че предлага уникален продукт или сделка, 
проверете дали не можете да ги получите и от друг; 
 
Не купувайте стоки без информация за производителя и съществените 
им характеристики. Спазвайте инструкциите за употреба; 
 

Имате право на безплатен ремонт или замяна на дефектна стока до две 
години от покупката. Рекламация за услуга можете да предявите до 14 
дни; 
 

Ползвайте услугите само на регистрирани туроператори и посещавайте 
само категоризирани туристически обекти;   
 

Можете да върнете закупена онлайн стока до 14 дни от доставката.  
 



0700 111 22 
 
 
info@kzp.bg 
 
 
www.kzp.bg 
 
 
www.facebook.com/Komisiazazashtitanapotrebitelite 
 




