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НАРЪЧНИК  НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ 
за нуждите на Структурите 

на гражданското общество (СГО)

Вашите права като потребители 
или

Как Европейският съюз защитава интересите ви?

„В Европейския съюз можете да пазарувате навсякъде, където 
пожелаете, в търсене на най-добрите стоки и услуги на най-
ниски цени, без да се налага да се безпокоите за митници, 
такси или в еврозоната, обменни курсове. 
Броят на хората, пазаруващи зад граница и чрез Интернет 
нараства постоянно. ЕС цели да гарантира защитата на 
правата Ви като потребител навсякъде, където решите да 
пазарувате.”

1

НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (проектно предложение)

Вашите права като потребители или

Как Европейският съюз защитава интересите ви?

„В Европейския съюз можете да пазарувате навсякъде, където пожелаете,
в търсене на най-добрите стоки и услуги на най-ниски цени без да се налага
да се безпокоите за митници, такси или, в еврозоната, обменни курсове.
Броят на хората пазаруващи зад граница и чрез Интернет нараства

постоянно. ЕС цели да гарантира защитата на правата Ви като

потребител навсякъде, където решите да пазарувате.”

Европейски съюз

Европейски съюз
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Потребителите в центъра на вниманието на Европа

Европейският съюз има отворен пазар, състоящ се от 27 
държави и над 490 милиона потребители. Това ви предлага 
достъп до изключително голям избор на продукти и услуги и 
възможност да купувате стоки на най-конкурентни цени, без 
да се грижите за мита, данъци, а в еврозоната – и за валутни 
курсове.
Защитата на потребителите, на техните интереси и 
безопасност, е съществена част от общата цел на ЕС да 
подобрява качеството на живот на всички европейци. Затова 
ЕС се стреми да гарантира, че където и да сте в ЕС ще бъдете 
защитени от основните принципи за защита на потребителя.

Тези принципи представляват минималното ниво на права на 
потребителя, които трябва да съществуват във всички държави 
членки на ЕС. ЕС работи за подобряване на тези права, за да 
осигури навсякъде в Европа еднакво добри и еднакво пълно 
прилагани права. 
Доверието на потребителя е от ключово значение за 
съществуването на конкурентоспособен и процъфтяващ 
Европейски съюз.

Основни принципи на защита на потребителите в ЕС:

1. Купувайте каквото искате, където искате;
2.  Ако не върши работа, върнете го обратно;
3. Високи стандарти за безопасност на храните и 
потребителските стоки;
4. Трябва да знаете какво ядете;
5. Договорите трябва да бъдат справедливи за 
потребителите;
6. Понякога  потребителите могат да променят мнението 
си;
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7. Трябва да се улеснява сравнението на цените;
8. Потребителите не трябва да бъдат подвеждани;
9. Защита на потребителите, когато са на почивка;
10. Ефективно обезщетение при трансгранични спорове.

От този Наръчник ще научите повече за това какво прави ЕС 
за вас като европейски потребители, как защитава правата 
и интересите ви и как да отстоите тези права, ако възникне 
проблем. 

Целта му е да бъде практическо ръководство, даващо отговор 
на въпросите, които потребителите поставят най-често пред 
Комисията относно правата си.
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Подобряване на защитата на потребителите в 
Европейския съюз

ЕС се стреми да засилва защитата на потребителите не само 
чрез подобряване на законите, но и чрез други средства, 
като подкрепа за сдруженията и центровете за защита на 
потребителите, информационни и образователни кампании, 
събиране на информация за мнението и проблемите на 
потребителите.

С Европейската програма за действие в областта 
на защитата на потребителите за периода 2007–13 
г. се подпомага изпълнението на много конкретни 
проекти и инициативи, предложени от различни групи 
заинтересовани страни. 

ЕС се стреми и да интегрира интересите на потребителите 
във всички политики, особено по отношение на единния пазар, 
конкуренцията, енергетиката, либерализацията на услугите и 
комуналната сфера и запазването на тези услуги, които са от 
общ интерес. 

Безопасност на продуктите
   Как да разбера дали играчките на децата ми са 

безопасни?
    Как мога аз като родител да зная дали играчките, които 

купувам за детето си, няма да му навредят?

Ранно предупреждение за опасни продукти
Ако в една страна бъде открит опасен продукт, информацията 
за него се предава в другите държави от ЕС чрез система 
за бързо предупреждение, наречена “RAPEX”. Системата 
улеснява сътрудничеството между националните и 
европейските органи за бързо проследяване и отстраняване 
от пазара на опасни продукти. Съществува подобна система, 
наречена “RASFF”, за хранителните продукти. 
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Международно сътрудничество
Европейската комисия работи също и с трети страни, за да 
помага продуктите им да отговарят на европейските стандарти. 
Пример за това е Споразумението за сътрудничество между 
Китай и ЕС от 2006 г., което гарантира по-безопасни продукти, 
особено играчки. Такова сътрудничество е от полза и за 
двете страни: то позволява на европейските потребители да 
разполагат с по-голям избор доброкачествени играчки, а на 
трети страни позволява да получат достъп до най-големия 
единен пазар в света. 

Забрана за продажба на опасни продукти
Някои категории продукти или вещества, които представляват 
риск за безопасността или здравето на хората, могат да бъдат 
напълно забранени на европейския пазар. От края на 90-
те години е забранено при производството на играчки да се 
използват пластмасови омекотители, наречени фталати, 
които могат да бъдат токсични, когато се поемат от малки деца.
През 2006 г. Европейската комисия забрани и еднократните 
запалки, които не са снабдени със защитен механизъм за 
деца.

Осигуряване на безопасната употреба на химикали 

През 2006 г. беше приет набор от правила, известен като 
рамката REACH за производството, продажбата, вноса и 
употребата на химически вещества в ЕС. Тези правила 
изискват проверки на безопасността на около 30 000 
химически вещества, които са в употреба днес, и компаниите 
ще трябва да представят доказателства, които да покажат, че 
използването им е безопасно за хората и околната среда. 

Още информация за: 
Общите правила на ЕС за безопасността на продуктите:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/index_en.htm 
Химикали и REACH: 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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Гаранция за продуктите

 Колко време е валидна гаранцията за потребителските 
стоки?

Факт е, че при продажбата на потребителски стоки 
навсякъде в ЕС трябва да има двегодишна гаранция 
(Директива 1999/44/EC). В някои страни тя може да е и повече, 
а и някои производители предлагат по-дълъг гаранционен 
период.
Когато купувате нов продукт, той трябва да изглежда и 
функционира точно така, както е рекламиран. Но знаете ли 
какви права имате, ако новата Ви кафе машина тече или ако Ви 
доставят зелена врата вместо синята, която сте поръчали?

Голяма част от покупките и сделките в Европа се осъществяват 
без основания за оплакване. Но ако имате причина да се 
оплачете, трябва да знаете, че следните права и отговорности 
са валидни навсякъде в Европейския съюз:

• Ако стоката, която сте купили, не изглежда или не 
функционира така, както е била рекламирана, имате 
право тя да бъде заменена или да получите обратно 
парите си, ако не стане замяна в разумни срокове и без 
допълнителни разходи за Вас.

• Ако купите стоки, които се окажат фалшификати, 
производителите трябва да ви обезщетят за всякакви 
вреди на Вас или на имуществото Ви.

• Когато купите стоки или услуги по пощата, телефона, 
факса или по Интернет от професионален търговец, 
имате същите права по отношение на гаранцията, както 
когато купувате в магазин.

Още информация на:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/guarantees/index_
en.htm 
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Финансови услуги и потребителски кредит

 Това, което купих си е наред, но много прибързано взех 
решението и сега искам да го сменя. Възможно ли е?

Днес потребителите получават повече търговски предложения 
от всякога – било то по пощата, по телефона или Интернет. 
Тези различни техники на „продажба от разстояние” може да 
изглеждат така, като че ли спестяват разходи на потребителите. 
Но когато сделката не се осъществява в директен, личен 
разговор, имате по-малко възможности да зададете въпроси 
и да се уверите, че покупката наистина ви удовлетворява. 
Европейските закони за търговия с финансови услуги от 
разстояние целят да ви защитят по следните начини:

• Забраняват се практиките на търговия, стремящи се да 
задължат потребителите да купуват услуги, които не са 
искали. 

• Ограничават се други практики, като натрапчиви 
телефонни обаждания и съобщения по електронна поща 
(‘coldcalling’ и ‘spamming’).

• Задължават се фирмите за финансови услуги да дават 
на потребителите цялата необходима информация 
преди сключването на договор, включително и подробна 
информация за контакт с доставчика, цената и схемите 
за плащане, договорните права и задължения и 
изпълнението на предлаганата услуга. Дават право на 
потребителя да се оттегли от договора през периода 
за размисъл, който обикновено е 14 дни, но при 
застраховките „Живот” и пенсионните схеми е 30 дни.

Потребителски кредит
Възможността да се вземат пари на заем (потребителски 
кредит) е полезен начин потребителите да купуват такива 
неща като коли, ваучeри за почивка, мебели или дрехи, без да 
се налага да плащат цялата сума веднага. Но и прекомерното 



10

ползване на кредити може да бъде рисково.
Като потребители вие имате някои минимални права, когато 
ползвате потребителски кредит където и да било в ЕС. 
Европейското законодателство предвижда някои задължения 
на кредиторите, които се отнасят както за сроковете по 
кредитните договори (напр. правото за изплащане на заема 
предварително), така и за информацията, която имате право 
да получите. 

Още информация за Правата в ЕС по отношение на 
търговията от разстояние с финансови услуги на: 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/fina_serv/dist_mark/index_
en.htm

Правата в ЕС по отношение на потребителския кредит:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/fina_serv/cons_directive/index_
en.htm

Прозрачност на цените

 Как ми помага ЕС да сравнявам цените?
ЕС помага на хората, които търсят коли, да съпоставят 
цените.

Благодарение на единния пазар сега е по-лесно от всякога да 
постигнете най-добрата сделка при купуване на нова  кола в 
ЕС. 
След въвеждането през 2002 г. на европейските правила, които 
забраняват на производителите на коли да работят с избрани 
ексклузивни дилъри, конкуренцията между доставчиците се 
засили, което е от полза за европейските граждани.
Въвеждането на еврото като единна валута през 2002 г. също 
улесни потребителите в съпоставката на цените и пазаруването 
в различни страни, без да се налага да се обменят пари.
Всяка година Европейската комисия публикува доклад за 
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цените на колите, който показва къде потребителите могат да 
намерят коли с най-високи и най-ниски цени. Има и множество 
Уеб-сайтове за сравнение на цените, където можете да 
намерите най-изгодните предложения за коли, резервни части 
и сервиз. Проверете в местната си организация за защита на 
потребителите дали тя препоръчва някои конкретни сайтове.

Включен ДДС
Когато правите покупка в друга страна от ЕС, цената включва 
всичко, което означава, че не трябва да плащате ДДС или 
вносни мита, (за разлика от случаите, когато внасяте стоки 
от страни извън ЕС). Това правило важи, ако отидете да 
пазарувате в друга страна или ако поръчате стоки по Интернет, 
поща или телефон. 

Определяне цена на единица мярка
Правилата на ЕС изискват продавачите да показват ясно 
пълната цена, включваща и ДДС, на всички стоки за продажба 
на частни клиенти. За стоки, които се продават непакетирани  
/като плодове, зеленчуци или бензин/ цената на единица мярка 
трябва да бъде ясно изложена (напр. цената на килограм или 
литър). Така купувачите могат по-лесно да сравняват цените 
на отделните продавачи.

Още информация за:
Докладите на Европейската комисия за цените на колите:
http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/prices/re-
port.html

Несправедливи договорни условия и бизнес практики

 Какви мерки се вземат срещу търговци мошеници?

Нечестните договорни условия са забранени от европейското 
законодателство след декември 2007 г. Забраняват се и такива 
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нечестни търговски практики като:

• Подвеждаща реклама
Търговец, който обявява ефекта на даден продукт, трябва да 
може да го докаже, независимо къде е базиран в ЕС. Например, 
забранено е да се твърди в реклама, че даден продукт лекува 
някоя болест, ако не я лекува.

• Агресивни практики
Г-жа Рувьор сключила договор с водопроводчик да й поправи 
повреден радиатор. Казали й първоначално, че услугата ще 
струва €80. Но вместо това сметката стигнала €450.90. Когато 
тя отказала да плати допълнителната сума, водопроводчикът 
изключил топлата й вода. В този случай той е използвал 
неправомерно въздействие, за да наложи властта си над 
потребителя, което е незаконно според законодателството на 
ЕС.

• Агресивна продажба по домовете
На вратата ви се появява търговски агент и с агресивен 
маниер ви убеждава да направите покупка, пренебрегвайки 
многократните ви молби да си тръгне. Такова поведение също 
е незаконна агресивна практика, която е забранена. 

Още информация на:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/ucp_
en.pdf

Пакетни почивки

Какви са правата ми при спор за пакетна почивка?

Като граждани на ЕС вие имате права, позволяващи да се 
чувствате в безопасност и сигурност, когато пътувате както на 
територията на ЕС, така и извън него.
Законите на ЕС защитават потребителите, които купуват 
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комбинация от пътни услуги от компания в ЕС. Такива пакетни 
почивки обикновено включват транспорта и настаняването в 
хотел и могат да покриват и храната и екскурзиите. 
Европейският закон разпорежда организаторът на пътуването 
да е задължен да даде точна информация за предлагания 
пакет, включително за транспорта, настаняването, храната, 
изискванията за маршрута и застраховките. 
Ако почивката ви не отговаря на това, което е било обещано 
в брошурата, туроператорите трябва да ви предложат 
обезщетение.
Ако туроператорът банкрутира докато сте на почивка, той 
трябва да е направил всичко необходимо за връщането ви в 
къщи. Нещо повече, имате право да отмените заявката си, ако 
например компанията смени значително някое съществено 
условие на пакета, като датите или цената на почивката.

Още информация на:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/pack_trav/index_
en.htm 

Дългосрочно предплатени почивки („Timeshare”)

 Какви са правилата за дългосрочно предплатените 
почивки в ЕС?

Ако решите да подпишете договор за дългосрочно предплатена 
ваканция, законът ви дава период за размишление от най-
малко 10 дни. До края на този период можете , ако искате, да 
отмените договора, без да плащате такса. През този период за 
размисъл компанията няма право да ви иска пари, така че не 
плащайте нищо на място. Ако платите нещо предварително, 
може да се окаже по-трудно да си върнете парите, ако 
впоследствие решите да отмените договора.

Обяснение за системата за дългосрочно предплатените 
почивки
Когато купувате тази услуга, вие купувате правото да 



14

използвате за почивката си място за настаняване за определен 
период всяка година. Настаняването е обикновено във вила, 
ваканционно селище или апартамент. Договорът трябва да 
бъде най-малко за три години и за минимален престой от 
една седмица годишно, за да ви гарантира правата на ЕС за 
дългосрочно предплатена почивка.

Проверете дали са ви обяснени минималните ви права 
Каквато и да е ситуацията и предлаганите условия, вие трябва 
да проверите дали са ви обяснени поне минималните права, 
като периодът за размисъл, брошура и договор на вашия 
собствен език. Ако не са – стойте далеч от предложението. 
За какво да внимавате

Когато купувате дългосрочно предплатена почивка, е важно 
да съберете колкото може повече информация, преди да 
подпишете договора, включваща:

• Пълната стойност, включително и такси, като например 
юридически, за газ, електричество и вода, за годишно 
управление и поддръжка; 

• Продължителност на договора; 
• Какво представлява курортът. Ако е все още в строеж, 

проверете дали е издадено разрешително за строеж, 
застрояването и нужните довършителни работи по 
строежа; 

• Вид договор, който ви се предлага. Дали ще сте 
собственик на имота или на дялове от земята? Можете 
ли да продавате вашия дял от земята или да прехвърляте 
правата си? 

• Срокове и условия на договора; 
• Кой ще отговаря за ежедневната експлоатация на 

курорта и поддръжката на имота; 
• Дали има комитет или сдружение на собствениците и 

какви права има той. 
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Още информация на: 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/protec-
tion_en.htm

Въздушен транспорт

‘Какви са задълженията на въздушните компании към 
пътниците?’
 
Когато пътувате по въздух по работа или за развлечение, 
благодарение на законодателството на ЕС имате определени 
права по отношение на информацията, закъсненията, 
отменянето на полети, издаването на повече билети от 
местата в самолета и повреди в багажа ви. Правилата важат 
дори и при извънредни обстоятелства, които нарушават 
регулярността на полетите.
Тези права се отнасят за редовните вътрешни линии в 
държава-членка на ЕС и за чартърните полети, тръгващи или 
пристигащи на летище в ЕС. За полети, пристигащи от страни 
извън ЕС, тези правила важат само за авиокомпании от ЕС. 

Дълги закъснения
Ако сте се чекирали навреме и има голямо закъснение, 
авиокомпанията трябва да ви осигури храна и освежителни 
напитки, хотел и, ако е нужно - възможности за комуникации. 
Авиокомпанията трябва да ви даде и в писмен вид описание 
на правата ви като пътници.
Когато закъснението е 5 часа и повече, авиокомпанията трябва 
да ви предложи и връщане на стойността на билета, но само 
при положение, че решите да не вземате по-късния полет. За 
закъсненията няма финансова компенсация.

Продажба на повече билети от местата в самолета
Ако за самолета са продадени повече билети, отколкото са 
местата в него, авиокомпанията трябва първо да попита дали 
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има хора, които доброволно биха се отказали от местата 
си. Само след това може да реши да не взема на борда си 
някои пътници. Тогава е длъжна да ви предложи финансова 
компенсация. Имате право на храна и освежителни напитки, 
хотел, ако е нужно, комуникационни връзки и писмено 
описание на правата ви като пътник.

Отменяне
Ако полетът ви е отменен по причини, които са под контрола 
на авиокомпанията, тя трябва или да ви възстанови сумата за 
билета, или да ви осигури алтернативен транспорт до крайната 
ви дестинация. При някои обстоятелства и ако отменянето на 
полета не е в резултат на непреодолима сила, авиокомпанията 
трябва да ви плати финансова компенсация. Тя трябва и да 
ви осигури храна и освежителни напитки, хотел, ако е нужно, 
средства за комуникация и писмено описание на правата ви 
като пътници.

Загубен багаж
Можете да искате обезщетение за повреда, загуба или 
закъснение на багажа си при полет с авиокомпания от ЕС 
навсякъде по света.

Разрешаване на спорове
За да се избегнат продължителните и скъпоструващи съдебни 
дела, държавите членки на ЕС са задължени да изградят 
независими национални органи, които да се занимават с 
оплакванията на пътниците и всякакви спорове, които могат 
да имат с авиокомпаниите. За наименованието и адреса на 
съответния орган или за подробности за организациите, които 
могат да ви съветват или помогнат при оплаквания (напр. 
загубен багаж, нараняване или пакетна почивка) се обърнете 
към безплатния телефон на Europe Direct:  00 800 6 7 8 9 10 11 
или посредством e-mail чрез уеб-сайта europedirect.europa.eu 

Още информация на: 
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http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/information_
en.htm

Безопасност на храните

 Можем ли да сме сигурни, че всичко, което ядем, е 
безопасно?

При толкова много нови продукти, които излизат на пазара 
непрекъснато, как да разберем дали можем да вярваме в 
безопасността на всички храни в нашия супермаркет?

Европейският съюз има правила и стандарти, които да 
осигуряват високо качество на всички хранителни продукти, 
които ядем, независимо дали  идват от ЕС или извън него. И 
макар че никоя регулаторна система не може да гарантира на 
потребителите нулев риск, страните от ЕС имат най-високите 
стандарти за безопасност в света. 

През последните няколко години ЕС преразгледа 
законодателството си по отношение на храните с цел да 
минимизира риска от криза в безопасността на храните от 
типа, който преживяхме през 90-те години. 
Подходът „от фермата до вилицата” осигурява проследяване 
на продуктите, строги хигиенни стандарти и адекватна 
информация за потребителите.

Как работи на практика подходът «от фермата до вилицата»?

• Здравето на животните е основен приоритет в ЕС, 
което помага да се предотвратяват заразните болести 
сред животните, като шап или синя пъпка.

• Мерките за добро отглеждане помагат да се осигурят 
на животните по-добри условия на живот.

• Съществуват строги правила за това какво може да се 
използва за храна на животните.
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• Цялата храна и съставките й трябва да могат да се 
проследят по цялата хранителна верига.

• Има специални правила за добавките към храните, 
като оцветители и подсладители и за минералите и 
витамините, които могат да се добавят в храната, както 
и за използването на пестициди. 

• ЕС има строги правила по отношение на хигиената на 
храните, за да се избягват такива зарази като салмонела 
и листерия. 

• Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) 
оценява риска, пораждан от нови хранителни продукти, 
като използва най-новите научни и технологични 
постижения. 

• ЕС е най-големият пазар в света за внос на хранителни 
продукти от развиващите се страни. Фермите и 
производителите на хранителни продукти, които 
изнасят за  ЕС, трябва да спазват същите принципи за 
безопасност, които се прилагат и в ЕС. 

ЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТА !

Ако искате да знаете точно какво ядете, основният източник 
са етикетите на хранителните стоки. Според правилата на ЕС 
за обозначенията на хранителните стоки етикетите трябва да 
съдържат следната информация:

• Наименование, състав и съдържание на продукта, 
производител, начин на съхранение и приготвяне.

• Срок на годност или на употреба. 
• Ако продуктът съдържа генетично модифициран продукт, 

това трябва да бъде ясно заявено.
• Съставките, към които някои потребители може да са 

алергични (напр. ядки), дори и когато са използвани в 
много малки количества.

• Има и други специални правила за някои храни. 
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Например, наличието на хинин и кофеин в храната 
трябва да бъде ясно посочено.

Още информация:
Уебсайт на Европейската комисия за безопасността на 
храните:
http://ec.europa.eu/food/index_en.html 

Уебсайт на Европейската комисия за селско стопанство и 
храни:
http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/index_en.htm

Помощ, ако нещата се объркат

 Кой може да ми помогне, ако имам проблем с търговец 
в друга страна?

Разрешаване на спорове
Ако имате неразрешен спор с търговец, не се отчайвайте! Има 
редица варианти да получите съвет или помощ.

Стъпка 1: Потърсете съвет
Има редица места и организации, към които можете да се 
обърнете за съвет като първа стъпка:

1. Националното сдружение на потребителите във 
вашата страна. Националните организации за защита на 
потребителите можете да намерите тук: 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_org/associations/index_en.htm

2.  Мрежата от Европейски центрове за защита на 
потребителите (ECC-Net)
Тази мрежа от центрове за консултация на потребителите 
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(ЕСС) помага особено много при трансгранични спорове. Тя 
беше изградена през януари 2005 г. от Европейската комисия 
в сътрудничество с националните органи. Центровете 
дават информация и съвети по проблеми, възникващи при 
трансгранични покупки и се намесват при възникването на 
проблеми. 

Още информация: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm 

3. FIN-NET: Мрежа за извънсъдебно разрешаване на 
трансгранични финансови спорове
През 2001 г. Комисията лансира изграждането на 
общоевропейска мрежа за извънсъдебно разрешаване на 
трансгранични финансови спорове.Тази мрежа, наречена FIN-
NET, има за цел да улеснява извънсъдебното разрешаване 
на спорове, когато потребителят и доставчикът на финансова 
услуга (банка, застрахователна компания, т.н.) са от различни 
страни от ЕС. Тя осигурява на потребителите алтернативен 
начин за разрешаване на споровете бързо, евтино и лесно и 
намалява необходимостта да се внася иск в съда. 

Още информация: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_
en.htm

4. СОЛВИТ: Мрежа за разрешаване на проблеми в единния 
пазар.
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4. СОЛВИТ: Мрежа за разрешаване на проблеми в единния пазар.
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СОЛВИТ е мрежа за разрешаване на проблеми, в която 
страните от ЕС работят съвместно за разрешаване на 
проблемите, причинени от неправилното прилагане на 
правилата на единния пазар от публичните органи. Мрежата 
разглежда случаите на непризнаване на професионална 
квалификация в друга страна, проблемите с регистрацията 
на коли, разрешения за пребиваване или достъп на продукти 
до пазара. За различните проблеми съществува различно 
решение.

Системата СОЛВИТ съществува, за да защити Вашите 
права – използвайте я!

Основните свободи на вътрешния пазар са: 
- Свободно движение на стоки;
- Свободно движение на хора;
- Свободно предоставяне на услуги и право на 

установяване;
- Свободно движение на капитали ( на фирми и на 

граждани).

1. Свободно движение на стоки: по-конкурентни условия, 
повече сигурност. 

Свободното движение на стоки обхваща създаването на 
митнически съюз между държавите членки и забрана за 
въвеждане на количествени ограничения. Това на практика 
означава,че на представителите на бизнеса са предоставени 
следните права:

- правото да се търгува свободно на целия вътрешен 
Европейски пазар;

- правото да се възползва от принципа на взаимно 
признаване на стоки, т.е. стоки, които са признати 
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и допуснати на пазара на една държава членка, се 
допускат свободно и са признати и в останалите държави 
членки;

- правото документите, които са издадени от 
администрацията в една от държавите членки, да бъдат 
автоматично признати и от администрациите на другите 
държави членки. (Това спестява издаването на редица 
документи в рамките на ЕС).

-  Право да се участва свободно в процедури за обществени 
поръчки,т.е. обществените (държавни поръчки) в една 
държава членка не са запазени за участие само за 
бизнеса от съответната държава, а са отворени за 
кандидатстване от всички останали държави на ЕС.

Свободното движение на стоки води до възникването на 
редица ползи и права за гражданите в ЕС:
 - право на здравословни и безопасни стоки;
 - право на качествени стоки, отговарящи на европейските 

стандарти;
 - защита правата на потребителите в съответствие с 

европейските изисквания и норми.

2. Свободно движение на хора: повече мобилност.
Свободното движение на хора е съвкупност от права, които 
се гарантират от европейското законодателство, когато 
гражданите на Еворпейския съюз временно или постоянно се 
преместват в друга държава членка. Това включва следните 
права:

 - Обща забрана за дискриминация, основана на 
националност. 
Така например, изрично е забранена дискриминацията по 
отношение на работниците имигранти. Като общо правило, 
гражданите на ЕС имат право на равно третиране с гражданите 
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на държавата членка, в която се намират.

 - Право на влизане и пребиваване на територията на 
всяка държава членка. 
Гражданите на ЕС имат право да влизат и да пребивават до три 
месеца на територията на всяка държава членка без каквито 
и да било формалности, като за влизането им в съответната 
държава е достатъчно да покажат единствено лична карта 
или паспорт на граничните власти. Пребиваването може да 
надвиши три месеца при определени условия. В този сучай 
държавите членки имат право да поискат регистрация при 
съответния компетентен орган. При пребиваване повече 
от пет години на територията на една държава членка, 
гражданинът има право да получи статут на постоянно 
пребиваващ. Впоследствие този статут може да бъде изгубен 
само при отсъствие от държавата, надвишаващо период от 
две години.

 - Право на придружаване на членовете от се-
мейството.
Аналогично право на влизане и пребиваване в държавите-
членки имат и членовете от семейството на гражданин на 
Европейския съюз. В случай, че за тяхното пребиваване на 
територията се изисква виза, то тя се издава безплатно. Ако 
те вече притежават карта за пребиваване, издадена от друга 
държава членка, изискването за виза отпада. Членовете 
на семейството също имат право да пребивават до три 
месеца на територията на държавата членка, без никакви 
административни формалности. Също така те имат право на 
пребиваване на повече от три месеца, в случай, че придружават 
гражданин на ЕС тогава трябва да им бъде издадена карта за 
пребиваване.

Членовете на семейството, които законно са пребивавали 
заедно с гражданин на ЕС на територията на държавата 
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членка в продължение на пет години, имат право да получат 
статут на постоянно пребиваващи.

 - Свободно движение на работници.
Една от основните причини за смяна на местожителството е 
търсенето на по-добра работа. Гражданите на ЕС се ползват от 
правото на свободно движение на работници, което означава, 
че те могат свободно да приемат предложения и да започнат 
работа в друга държава членка, като всякаква дискриминация 
е забранена. Те имат право на същите социални и данъчни 
придобивки като работниците – местни граждани. Децата 
на гражданин на държава членка, който е нает на работа 
на територията на друга държава членка, се допускат до 
общото образование в тази държава. Те имат право на стаж 
и курсове за професионално обучение, както гражданите на 
тази държава, ако пребивават на нейна територия. 

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ: някои държави  членки са ограничили 
свободното движение на работници от новоприсъединилите се 
държави, включително и от България, като са се възползвали 
от възможността, предвидена в Договора за присъединяване. 
Това е налагането на т.нар. преходни мерки. В преходния 
период, който може да продължи най-много седем години (т.е. 
до 2014 г.), българските граждани е възможно да се нуждаят 
от разрешение за работа, за да могат да упражнят заетост 
на територията на тези държави. Налагането на преходните 
мерки обаче не отменя забраната за дискриминация. Веднъж 
започнали работа в друга държава членка, българските 
граждани се ползват от същите предимства и привилегии, 
както местните работници.

 - Социална закрила. 
Промяната на местоживеенето или местоработата в друга 
държава са свързани с промяна на трудовото и социално 
законодателство, което се прилага. По този начин, когато се 
възползват от правото на свободно движение, гражданите 
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могат да се окажат в неизгодна позиция, защото например са 
изгубили натрупания до момента осигурителен стаж, дължат 
осигурителни вноски в две държави едновременно или пък са 
лишени от закрила срещу социални рискове. За да се избегнат 
тези неблагоприятни последици, в рамките на Европейския 
Съюз действа специален мехаизъм, наречен Координация на 
системите за социална сигурност. Той осигурява социална 
закрила на емигрантите и е една от гаранциите за свободно 
движение на хора в Европейския Съюз. Част от този механизъм 
е въведената наскоро Европейска здарвноосигурителна 
карта, която гарантира правото на здравна закрила при 
временно пребиваване в друга страна членка.

 - Взаимно признаване на професионални квалифи-
кации. 

Възможността да се упражнява дейност като наето или 
самостоятелно заето лице в друга държава членка е свързана 
и с взаимното признаване на професионални квалификации. 
Ако гражданин е изправен пред необходимостта отново да 
придобие професионалната си квалификация в държавата, в 
която има намерение да работи, много е вероятно това да 
се превърне в пречка за упражняването на неговото право за 
свободно движение. Поради това държавите членки взаимно 
признават професионалните квалификации, придобити на 
тяхна територия. Има две системи на взаимно признаване 
в рамките на Европейския Съюз. Едната се отнася до 
признаването на професиите, които са регулирани на 
европейско ниво от специални директиви и при които са 
уеднаквени изискванията за придобиване на квалификация 
във всички държави-членки на ЕС. Това са професиите 
лекар, фармацевт, медицинска сестра, акушерка, лекар 
по дентална медицина, архитект и ветеринарен лекар. За 
останалите професии, които са регулирани на национално 
ниво от държавите-членки, действа т.нар. обща система за 
признаване на професионалните квалификации, при която е 
възможно да се налагат т.нар. „ компенсационни мерки” – тест 
или стаж за приспособяване.
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 - Право на участие в местни избори и в избори на 
Европейски парламент. 
Когато пребивават в друга държава членка, гражданите 
са пряко засегнати от решенията на местната власт и имат 
право да изразят своето мнение по тях, като гласуват или 
като самите те се кандидатират. По отношение на изборите 
за Европейски парламент е важно да се знае, че когато един 
гражданин е избрал да гласува в държавата, в която живее, 
той губи правото си на глас в собствената си държава.

 - Признаване на шофьорската книжка. 
Всяко свидетелство за управление на моторно превозно 
средство, издадено от държава членка, и в срок на валидност, 
трябва да бъде признато от останалите държави членки. 
При промяна на местоживеенето в друга държава членка, 
гражданите не са длъжни да заменят своята шофьорска 
книжка с такава, издадена от местните власти, но ако желаят, 
имат право да поискат такава замяна.

3. Свободно предоставяне на услуги и право на 
установяване: още по-гъвкав бизнес.
Правото на установяване предоставя възможност на 
компаниите и на самостоятелно заетите лица, т.е. лицата на 
свободна професия, които са се регистрирали и установили 
в една държава членка, да могат да се установят свободно 
и да осъществяват бизнес и в останалите държави членки 
на Европейския съюз.  Всъщност, правото на установяване 
премахва ограниченията за откриване на клонове, дъщерни 
фирми или представителства в останалите държави членки на 
ЕС, като по този начин се създава единен пазар за компаниите 
и самостоятелно заетите лица. По този начин те увеличават 
своите възможности за бизнес и развитие.

За разлика от правото на установяване, където компанията  май-
ка регистрира клонове, дъщерни фирми или представителства 
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в останалите държави членки, при временното предоставяне 
на услуги подобна регистрация не се изисква. 

Презграничните услуги или услугите, които се предоставят от 
една държава членка в друга в рамките на вътрешния пазар 
на ЕС, са няколко вида:

- услуга, при която предоставящият услугата пресича 
вътрешната за ЕС граница. Такива услуги могат да бъдат 
предоставянето на временни консултантски услуги в друга 
държава, предоставянето на строителни и занаятчийски 
услуги и други;
- услуга, при която получаващият усугата пресича вътрешната 
за ЕС граница. Такива са например туристическите услуги;
- услуга, при която нито предоставящият, нито получаващият 
пресичат вътрешната за ЕС граница, а единствено самата 
услуга преминава границата от една държава членка в 
друга. Такива са повечето електронни услуги в областта на 
информационното общество;
 - услуга, при която предоставящият и получаващият услугата 
отиват временно в трета държава членка на ЕС, където се 
осъществява  предоставянето на услугата. Например, при 
осъществяването не медицински преглед в трета държава 
членка на ЕС, където лекарят и пациентът са граждани на 
други държави членки на ЕС.
  

4. Свободно движение на капитали: възможност не само 
за фирмите, но и за гражданите.
Без свободно извършване на капиталовите и платежни 
операции не е възможно осъществяването на свободно 
движение на стоки, хора и услуги и режима на право на 
установяване. Съгласно Европейското законодателство е 
забранено прилагането на ограничения върху движението 
на капитали и плащания, както между държавите членки на 
ЕС, така и между държавите членки и трети страни. От своя 
страна, свободното движение на капитали и плащания също 
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е свързано с редица предимства и права за гражданите и 
бизнеса.
- възможност да се извършват свободно инвестиции в 

останалите държави членки на ЕС, включително и на 
техните капиталови пазари, пазарите за недвижимо 
имущество, а също и инвестиции „на зелено”: построяване 
на нови компании или производствени мощности;

- възможност за свободно осъществяване на парични 
преводи без ограничения;

- улесняване на възможностите за презграничен бизнес в 
рамките на вътрешния пазар на ЕС;

- възможност за прехвърляне на пари в наличност („кеш”) 
за физически лица при осъществяване на туристически 
или други пътувания.

Вътрешният пазар, с неговите четири свободи, предлага 
на гражданите и фирмите много възможности, свързани 
не само със свободата да пътуват и да се установяват 
във всяка една държава членка, но и да учат, работят и 
извършват търговска дейност. За съжаление, независимо 
от стриктната и внимателно изработена правна рамка, в 
резултат от множеството ежедневни презгранични движения, 
възникват редица недоразумения и неправилно прилагане на 
законодателството на общността. 
Практически проблеми като признаване на валидна диплома, 
забавяне издаването на разрешително за работа, трудности 
при регистрирането на автомобил, често пъти могат да се 
окажат непреодолима пречка за осъществяване на която и да 
е от четирите свободи на движение. Преодоляването на тези 
трудности в повечето случаи може да отнеме значително време, 
а положителният краен резултат не винаги е гарантиран.
Необходимостта от механизми, които да подпомагат 
гражданите и предприятията при разрешаване на проблемите, 
е причина за създаването и функиционирането на различни 
методи за тяхното решаване. Ето защо съществуват няколко 
възможности, към които гражданите и предприятията могат 
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да се обръщат за съдействие.
 
При нужда от информация и/или съвет на гражданите и бизнеса 
им е необходим лесно достъпен източник за разясняване на 
техните права. За тази цел са създадени и работят следните 
служби:

- Службата за ориентиране на гражданите,която предоставя 
индивидуални правни съвети (за повече информация може да 
посетите:
http://ec.europa.eu/citisensrights/front_end/index_en.htm.

- Евро Инфо центровете, които включват мрежа от около 
283 центъра в държавите членки, създадени под егидата на 
Европейската комисия и координирани от Генерална дирекция 
„Предприятия” на Комисията.Основна задача на центровете е 
предоставяне на информация и оказване на съдействие на 
малките и средни предприятия;

- Еврогишетата са мрежа от европейски потребителски 
центрове, които оказват съдействие на потребителите при 
предоставяне на информация за презгранични сделки и 
съдействат за разрешаването на потребителски спорове по 
пътя на споразумението;

- „Европа Директ” – пряка телефонна линия, чиято цел 
е предоставянето на практическа информация относно 
политиките и начина на функциониране на Европейския 
съюз.
Официалната страница на „Европа Директ” можете да 
намерите на интернет адрес:
http://ec.europa.eu/europedirect/index_bg.htm.

  Всички тези услуги са част от един пакет, финансиран от 
Европейската комисия, предназначен за гражданите и 
предприятията, които имат за цел предоставянето на обща и 
специализирана информация за техните права в Европейския 
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съюз.
  
При прилагане на правото на Общността проблеми могат 
да възникнат както в частния, така и в публичния сектор. 
Необходимостта от алтернативно решение на подобни спорове 
води до възникването на механизми за тяхното извънсъдебно 
решаване. Основно предимство на тези механизми, освен 
намесата на неутрална трета страна, е спестяването на 
време и пари, а също и на по-опростен механизъм, отколкото 
при предприемането на съответните правни стъпки. И така, 
съществуващите способи в тези случаи са следните:

1. В частния сектор – това са системите FIN-NET и EEJ-
NET, които са механизми за разрешаване на спорове, 
възникнали в резултат на отношенията „потребители-
бизнес”. 

 FIN-NET е система за извънсъдебно решаване на 
спорове в областта на финансовия сектор, а EEJ-NET 
е мрежа за извънсъдебно решаване на презгранични 
потребителски спорове;

2. В публичния сектор действат мрежи за разрешаване на 
проблеми между гражданите /фирмите, от една страна, и 
държавната администрация на национално, регионално 
и местно равнище – от друга. Пример за такъв вид мрежа 
е СОЛВИТ. Тя съдейства за разрешаване на проблеми, 
възникнали в резултат на отношенията гражданин-
държавна администрация, когато те се намират в 
различни държави членки на ЕС.

3. При нарушаване на закона – следва гражданинът 
или предпрятието да се обърнат към националните 
съдилища. Също така Европейската комисия може 
да задейства процедура срещу държавите членки за 
неизпълнение на поетите задълженив, произтичащи от 
правото на  Европейския съюз, както и да заведе дело в 
Съда на европейските общности.

Тъй като тези възможности отнемат време и средства, тяхното 



31

използване се прпоръчва само когато са изчерпани всички 
налични средства за разрешаване на даден проблем.

СОЛВИТ е интерактивна мрежа, в която държавите членки си 
сътрудничат при разрешаването на проблеми, причинени от 
неправилно прилагане правилата на вътрешния пазар от страна 
на държавните власти(администрацията), без да се прибягва до 
съдебна намеса.Решениата, постигнати посредством СОЛВИТ, 
не обвързват юридически съответната администрация. В този 
смисъл разрешаването на един проблем или спор с помощтта 
на СОЛВИТ не притежава силата на съдебно решение, а цели 
фактическото уреждане на конкретния презграничен проблем 
в полза на жалбоподателя.

Важно е да се отбележи, че когато по силата на националното 
законодателство трябва да се спазят определени срокове, в 
рамките на които може да се предявят съответните права, 
фактът, че случаят е отнесен до СОЛВИТ, не оказва влияние 
върху тези срокове.

СОЛВИТ работи значително по-бързо в сравнение с 
процедурите за официално оплакване или обжалване. 
Гражданите и фирмите не са задължени да приемат 
предложеното разрешение. 

СОЛВИТ центровете не могат да вземат решения от името 
и/или за сметка на съответните органи на държавната 
администрация и се стремят да разрешават дадения спор 
или проблем със средствата на диалога, кореспонденцията, 
провеждането на срещи, дискусия и убеждаване. Въпреки 
това, ако не се намери разрешение на проблема или ако 
предложеното разрешение е неприемливо за жалбоподателя, 
той може да заведе официално дело в съда или да подаде 
официално оплакване до Европейската комисия и/или до друг 
компетентен орган.

Предлаганите от СОЛВИТ услуги са безплатни. СОЛВИТ 
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приема оплаквания, постъпили от граждани или предприятия, 
или от оправомощени от тях лица. В дадения случай, ако 
оправомощеното за това лице изпраща фактура на клиента за 
извършените от него услуги, СОЛВИT има право да настоява 
клиентът да бъде уведомен за това, че СОЛВИT предлага 
безплатни услуги и да желае да влезе в директна връзка с 
клиента. Освен това, ако посредничеството се извършва от 
правен консултант, СОЛВИТ може да настоява оплакванията 
да се предоставят заедно с правен анализ и подробно 
описание на съответните факти. СОЛВИТ има право да 
отхвърли обработката на случаи, които не отговарят на тези 
критерии или които не могат да бъдат изпълнени.

База данни СОЛВИТ 

1.  Цели и главни действащи лица на СОЛВИТ 
Целта на СОЛВИТ е да помага на гражданите и предприятията 
да упражняват правата си на вътрешния пазар, като допринася 
за разрешаване на проблемите, които те срещат с държавни 
власти. За базата данни СОЛВИТ отговаря Европейската 
комисия. Случаите се разглеждат от центровете СОЛВИТ, 
установени във всички държави членки на Европейското 
икономическо пространство (държавите членки на ЕС, Норве-
гия, Исландия и Лихтенщайн).

2.  Какви данни събира СОЛВИТ и с каква цел ги използва?
Ако гражданин или предприятие желае да отнесе случай до 
СОЛВИТ, за целта трябва да представи цялата информация, 
която се отнася до случая, включително име и координати 
на лицето или организацията, която внася случая. Допъл-
нителни документи по случая, когато има такива, също 
могат да се добавят към досието в базата данни. Тези 
данни са необходими на центъра СОЛВИТ при търсенето  
разрешение на проблема. Данните се използват единствено 
за разрешаване на проблема, за упражняване на качествен 
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контрол по отношение на оказаната услуга в някои случаи и 
в зависимост от естеството на случая, могат да се използват 
като доказателства, които да доведат до разрешаването 
на структурни проблеми, свързани с функционирането на 
вътрешния пазар.

3.  Можете ли да откажете обработка на личните ви 
данни?
Задачата на СОЛВИТ се състои в намирането на разрешения 
на специфични проблеми, с които се сблъскват гражданите 
или предприятията. С оглед постигането на добър изход от 
ситуацията имаме нужда от специфични подробности относно 
случая, включително лични данни като например координати за 
осъществяване на връзка. Системата позволява въвеждането 
на случаи, при които т.нар. водещ център СОЛВИТ, натоварен 
с разрешаването на проблема, няма достъп до личните ви 
данни. В този случай единствено родният център СОЛВИТ 
има достъп до данните за самоличност на клиента.

4.  Кой има достъп до данните?
Личните данни, които имат отношение по даден случай, са 
единствено достъпни за:
• лицата от националния/ните център/трове СОЛВИТ и 

Комисията, които имат отношение по случая,
• длъжностните лица, участващи в разрешаването 

на проблема, обществените власти, срещу които е 
направено оплакването (без право на директен достъп 
до базата данни),

• екипът за техническа поддръжка към Комисията при 
наличие на проблеми с базата данни.

Ако СОЛВИТ сметне за необходимо да отнесе случая до друга 
мрежа за разрешаване на проблеми или друг подобен орган, 
съответните лица ще бъдат информирани и ще се изисква 
съгласието им за съобщаване на данните.

5.  Колко време се съхраняват вашите данни?
Личните данни се съхраняват в продължение на три години 
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след приключване на случая. Това позволява да се проследи 
развитието на случая след приключването му. След изтичането 
на периода от три години личните данни се изтриват, а 
информацията по случая се съхранява под формата на 
анонимен формуляр за целите на статистиката. При все това 
придружаващите документи по случая, които е възможно 
да съдържат лични данни, се съхраняват толкова, колкото е 
необходимо за разрешаването на структурни проблеми във 
функционирането на вътрешни пазар, освен ако съответните 
лица изрично не се противопоставят на използването на 
данните с подобна цел. В такъв случай придружаващите 
документи също се изтриват от базата данни три години след 
приключване на случая.

6.  Какви мерки се прилагат, за да се избегне злонамерен 
достъп?
Взети са редица технически мерки за защита на базата данни 
СОЛВИТ. За различните нива на достъп до базата данни се 
използва стандартна система с парола, както и допълнителен 
дигитален код, подобен на този, използван при системите за 
онлайн банкиране. Достъп до личните данни има ограничен 
кръг лица, както е описано по-горе в „Колко време се съхраняват 
вашите данни?“ Сигурността на системата се осигурява и от 
специален интернет протокол за защита https.

7. Достъп до вашите лични данни.
Гражданите или предприятията, отнесли случая си до СОЛВИТ, 
имат право да изискат от центъра  СОЛВИТ, който се занимава 
със случая им, пълния набор документи по случая и могат да 
настояват за поправяне или изтриване на неверни данни.

Пощенска кутия СОЛВИТ
На разположение е пощенска кутия за питания относно СОЛВИТ, 
адресирани до Европейската комисия. Длъжностните лица от 
Комисията, които отговарят за пощенската кутия, ще използват 
личните ви данни дотолкова, доколкото е необходимо, за да 
се отговори на питането ви. Ако службата не е в състояние да 
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отговори, ще препрати съобщението ви до друга служба на 
Комисията. Ще получите съобщение, което ви уведомява за 
това.
Съобщението ви няма да бъде препратено до лица извън 
Комисията. Съобщенията и данните се съхраняват толкова 
дълго, колкото е необходимо, за да им бъде даден отговор, 
а в зависимост от естеството и по-дълго за проследяване на 
развитието по случая.

СОЛВИТ се занимава със случаи на трансгранични проблеми, 
възникнали между граждани или предприятия, от една страна, 
и обществените власти, от друга, при евентуално неправилно 
прилагане на европейските закони. 

Проблематиката на случаите, с които основно се е занимавал 
СОЛВИТ досега, е:
• Признаване на професионална квалификация и 
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дипломи;
• Достъп до обучение;
• Разрешителни за пребиваване;
• Право на гласуване;
• Социално осигуряване;
• Трудови права;
• Шофьорски книжки;
• Регистриране на моторни превозни средства;
• Граничен контрол;
• Достъп на стоки до пазара;
• Достъп на услуги до пазара;
• Установяване в качеството на самонаети лица;
• Обществени поръчки;
• Данъчно облагане;
• Свободно движение на капитали или плащания.

Национални центрове SOLVIT съществуват в: Австрия, 
България, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люк-
сембург, Малта, Обединено Кралство, Полша, Португалия, 
Словакия, Словения, Румъния, Унгария, Финландия, Франция, 
Холандия, Чешката република. Държави членки на ЕАСТ/ЕИП: 
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.
За повече информация относно СОЛВИТ вижте: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm 

Ако се нуждаете от правен съвет по личен въпрос, можете да 
обърнете към следните институции:
• Служба за съвети на гражданите (безплатни правни 

съвети за граждани относно правата им в ЕС): 
 http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_en.htm 
• Enterprise Europe Network (за предприятия)
       http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 
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• Европейска потребителска мрежа (за потребители)
 http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_

en.htm 

В случай на проблеми, които не са от компетенцията на 
СОЛВИТ, можете да се обърнете към:
• Европейска потребителска мрежа (при конфликти между 

потребители и предприятия)
 http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_

en.htm 
• FIN-NET (при конфликти с банки и други финансови 

институции)
 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/how_en.htm 
• Европейски омбудсман (при оплаквания, касаещи 

европейските институции):
        http://ombudsman.europa.eu/ 

Стъпка 2: Предприемете действия

Ако преговорите ви с търговеца не успеят и вие искате да 
отидете по-нататък, можете да обмислите две възможности:
1. Внасяне на въпроса в съда на национално ниво или
2. Алтернативно разрешаване на спора (АРС).

АРС са схеми, изградени за разрешаване на спорове, без да 
се минава през скъпата и продължителна съдебна процедура. 
От ЕСС можете да получите съвет за тези АРС, които отговарят 
на стандартите на ЕС. При повечето схеми се използва 
трета страна, като арбитър, посредник или омбудсман, която 
да помогне на вас и търговеца да стигнете до решение. 
Основните видове АРС, които се занимават със споровете 
за защита на потребителите, са помиряването, арбитража и 
посредничеството и обикновено се осигуряват от търговски 
сдружения.
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Още информация:
http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/index_en.htm

Пътуване с животни

„Мога ли да взема кучетата си с мен на почивка?’
‘Позволено ли е на домашни любимци да пътуват в 
ЕС? Какво трябва да направя, за да ги взема със себе 
си?’

Паспорти на домашни любимци
Сега е лесно да вземете със себе си домашните любимци, 
когато пътувате между страните от ЕС. За котки, кучета, и 
хамстери сега съществува хармонизирано законодателство 
в повечето страни от ЕС, така че всичко, което следва да 
направите е да осигурите за вашите животни:
• Валидна ваксинация против бяс; 
• Електронен транспондер или четлива татуировка; 
• Паспорт, който може да ви издаде вашият ветеринарен 

лекар.
За влизане в Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното 
кралство се изисква и допълнителен тест, за да се гарантира, 
че противобясната ваксина е ефективна. Може да се наложи 
и третиране срещу кърлежи и тении. 
Може да използвате паспорта на животното и ако пътувате от 
или до някоя от съседните на ЕС страни, в които изискванията 
за противобясна ваксина отговарят на тези в ЕС. Такива 
страни са Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, 
Сан Марино, Швейцария и Ватикана.

Европейската комисия препоръчва винаги да обсъждате 
с вашия ветеринарен лекар страната, в която отивате, и 
отделните условия преди да тръгнете. 
За всички останали животни има национални закони във всяка 
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страна от ЕС. 

Пътуване с животни със самолет
Ако искате да пътувате с вашия домашен любимец със 
самолет, трябва преди да купите билет да разговаряте със 
съответната авиокомпания. 
Авиокомпаниите имат различни условия за пътуване с 
животни, но като цяло, ще ви помолят: 
• Да поставите животното в безопасна кутия или клетка за 

пътуване;
• Да осигурите всички необходими ваксини, сертификати, 

разрешителни за влизане в страната, за която 
пътувате;

• Да гарантирате достатъчно място за животното в 
клетката, така че да се чувства комфортно, да има 
достатъчно храна и/или вода за пътуването.

Цената за пътуване с животно може да е различна в 
различните страни и в различните транспортни средства. Но 
вие ще трябва да платите такса на ветеринарния си лекар за 
паспорта на животното и за нужните манипулации. 

Още информация на: 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm

Помагаме на потребителите да си помогнат сами

Как помагаме на младежите да станат информирани 
потребители?

EUROPA DIARY, публикуван от Комисията, е училищен 
дневник, насочен към учениците на възраст 15-18 години. В 
ЕС се разпространяват над 1 милион копия, използвани от  
9 000 училища, които помагат на младежите да се запознаят 
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с правата си, да разберат проблемите и да вземат по-
информирани решения като потребители. Той е на 20 езика 
и е адаптиран към националното законодателство и култура 
във всички страни на ЕС.
 
Още информация: 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_info/consumer_diary_en.htm 

Курсове за персонала на организациите на потребителите
Комисията организира курсове за обучение от персонала 
на организациите на потребителите по мениджмънт, за 
лобиране и европейско право за защита на потребителите. 
Тези курсове се провеждат от професионалисти и са отворени 
за потребителските организации на 27-те държави членки на 
ЕС и няколко други европейски държави. Целта е персоналът 
да добие умения да помага на потребителите все по-ясно да 
разбират правата си в цяла Европа.
Още информация: www.trace-beuc.org 

Онлайн обучение
През 2006 г. Комисията откри уебсайт Dolceta (от англ. ‘Develop-
ment of online consumer education tools for adults’ – разработване 
на онлайн инструменти за обучение на възрастни по въпросите 
на потребителите). Долчета помага на онлайн потребителите 
да се информират по въпроси, вариращи от етикетите на 
стоките и разрешаването на споровете, до управление на 
семейния бюджет.

Можете да търсите чрез Долчета на адреса по-долу и да 
намерите информация по всички други въпроси, споменати в 
тази брошура: www.dolceta.eu 
 
Полезни връзки:
http://eur-lex.europa.eu/bg/legis/20090101/chap15.htm – Регистър за 
действащото законодателство на Общността;
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http://ec.europa.eu/consumers/index_bg.htm – информация за 
потребителите в сайта на Европейската комисия;

http://europa.eu/pol/cons/index_bg.htm – подробно за дейността на 
ЕС във връзка с потребителите;

За да научите повече за конкретната ситуация във вашата 
страна, трябва да се обърнете към националните организации 
за защита на потребителите:
www.kzp.bg – Комисия за защита на потребителите в 
Бълагрия;
http://www.bnap.org – Българска Национална Асоциация на 
потребителите (БНАП);
http://www.potrebitel.bg/ - Сдружение за защита на потреби-
теля;
http://ecc.kzp.bg - Eвропейският потребителски център 
България.

Други сайтове за информация: 
Министерство на икономиката и енергетиката: 
http://www.mi.government.bg/
Министерство на вътрешните работи:
http://www.mvr.bg/
Комисия за регулиране на съобщенията:
http://www.crc.bg/
Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото 
здраве - РИОКОЗ (познати като ХЕИ):
http://www.bnap.org/institucii/riokoz/
Държавна агенция по метрология и технически надзор 
(ДАМТН):
http://www.damtn.government.bg/
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)  
http://www.dker.bg/
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Национална здравноосигурителна каса (НЗОК):
http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1152&h=830
Държавна агенция по туризъм:
http://www.tourism.government.bg/bg/index.php
Национална ветеринарно-медицинска служба (НВМС):
http://www.nvms.government.bg/
Изпълнителна агенция ‘’Автомобилна администрация’’ - ИААА 
http://www.rta.government.bg/
Комисия за защита на конкуренцията:
http://www.cpc.bg/public/
Комисия за финансов надзор (КФН):
http://www.fsc.bg/
Изпълнителна агенция ‘’Железопътна администрация’’ 
http://www.iaja.government.bg/IAJI/wwwFWRAEA.nsf/index.htm?readform
Централна автогара София:
http://www.centralnaavtogara.bg/
Български институт за стандартизация:
http://www.bds-bg.org/
‘’Български пощи’’ ЕАД:
http://www.bgpost.bg/
Кмет на столична община:
http://www.sofia.bg/contact.asp
Държавна комисия по хазарта:
http://www.dkh.minfin.bg/
Патентно ведомство на Република България:
http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=12&
Itemid=34&lang=bg
Държавна агенция за закрила на детето:
http://www.crc.sacp.government.bg/
Главна дирекция ‘’Гражданска въздухоплавателна админи-
страция’’ 
http://caa.gateway.bg/
Държавна агенция по туризъм:
http://www.tourism.government.bg/bg/index.php
Министерство на транспорта:
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http://www.mt.government.bg/
Дирекция за национален строителен контрол:
http://www.dnsk.mrrb.government.bg
Национална агенция за приходите:
http://www.nap.bg/
‘’Софийска вода’’ АД:
http://www.sofiyskavoda.bg/default.aspx
Изпълнителна агенция по лекарствата:
http://www.bda.bg/
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Потребителите играят водеща роля в европейската 
икономика.

„Аз гледам на потребителя в ЕС като на действителен участник 
в единния пазар – не само просто наблюдател на пазарните 
сили.

Сега в Европа има повече от 490 милиона потребители. 
Техните разходи представляват над половината от брутния 
вътрешен продукт на ЕС. 

Потребителите са от ключово значение както за растежа, 
така и за създаването на работни места, но въпреки това в 
рамките на целия ЕС е налице липса на доверие от страна на 
потребителите, особено когато става въпрос за трансгранични 
сделки.

Когато пазаруват в различни страни, потребителите трябва да 
са така сигурни, както са у дома.»

Меглена Кунева, 
Комисар на ЕС по защита на потребителите
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