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 Политиката за защита на потребителите има за цел 

  

 Изграждане на законодателна рамка за защита на 
потребителите 

 

 Ефективно прилагане на законодателството за защита 
на потребителите 

 

 Министърът на икономиката провежда и координира 
държавната политика в областта на защитата на 
потребителите, а Комисия за защита на потребителите е 
правоприлагащия орган 

 

 



 Безопасност на потребителите 

 

 Защита на икономическите интереси на потребителите 

 

 Защита на индивидуалните и колективни интереси на 
потребителите в т.ч. и чрез използване на механизми за 
алтернативно решаване на спорове 

 

 Участие на сдруженията на потребителите в прилагането 
на законодателството за защита на потребителите 

 



 Участието на потребителите в процеса на вземане на 
решения допринася за 

 

 По-ефективна защита на тяхната безопасност 

  

 По-ефективна защита на техните икономически 
интереси 

 

 По-ефективна защита на техните права 

 

 Устойчиво потребление – основен елемент за 
функционирането на всеки пазар 



 Прозрачност - ясните и прозрачни правила и 
процедури са необходимо условие за по‐голяма 
ангажираност и участие на потребителите в процеса на 
вземане на решения 

 

 Достъпност – осигуряване на достъп на потребителите 
до законодателния процес относно водената политика за 
защита на потребителите 

 

 Изграждане на капацитет – повишава ефективността 
на процеса на вземане на решения 



 Консултиране – включва иницииране и провеждане на 
диалог и обмен на информация между потребителите и 
органите, които провеждат политиката за защита на 
потребителите 

 

 Представителност – институционализира участието на 
потребителски организации в процеса на вземане на 
решения 

 

 Влияние – потребителите оказват въздействие в 
процеса на вземане на решения чрез по-крайни мерки 
като събиране на подписи, бойкоти, демонстрации и др. 
 



 Публични консултации – предоставят възможност на 
заинтересованите лица да участват в процеса на вземане на 
решения, при който  институциите получават от гражданските 
и потребителски организации становища, мнения и препоръки 
по проекти на нормативни или политически документи 

 

 Интернет страница на Министерство на икономиката 

 

 Портал за обществени консултации на Министерски съвет 

 

 Диалог -  форма на участие, при която потребителските 
организации обсъждат заедно с институциите проекти на 
нормативни актове или политически документи 



 Представителност - съгласно разпоредбите на 
българското законодателство, за да бъдат признати за 
представителни, сдруженията на потребителите следва 
да отговарят на изискванията посочени в чл.170 от ЗЗП 

 

 Консултативни съвети с участие на представители на 
потребителски организации 

 

 Национален съвет за защита на потребителите – 
консултативен орган към министъра на икономиката в 
областта на защитата на потребителите 

 



 Събиране на подписи – използва се най-вече при 
инициирането на законодателни предложения 

 

 Демонстрации – форма на протест  срещу инициирани 
законодателни предложения или действащи разпоредби 

 

 Бойкоти – потребителите изразяват своето несъгласие 
посредством едностранно оттегляне на доверието от 
дейността на определен търговец 

 
 

 



 Потребителите представляват най-голямата жизнена сила за 
икономиката и основен елемент за доброто функциониране 
както на националния пазар, така и на Единния европейски 
пазар 

 За да се използва напълно потенциалът на националния и 
Единен европейски пазар е необходимо воденето на  
адекватна политика за защита на потребителите 

 Адекватната  политика предполага активно участие на 
потребителите в процеса на вземане на решения, като по този 
начин се гарантира защитата на техните права и икономически 
интереси 

 Участието на потребителите в процеса на вземане на решения 
представлява тест за демократичност за всяка страна 
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