
Раздел 13 „Защита на потребителите" 
Отговори на Въпросник за изготвяне мнение от 

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС 

13. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

А. Общи въпроси 

1. Съществува ли във вашата страна специална политика по отношение защитата на 

потребителите? Приет ли е общ закон за защита на потребителите? Моля 

предоставете списък на останалите законодателни и нормативни мерки, приети n 
тази област. 

В правителствената програма за 1995-1998 г. като една от глаоните цели на 

правителството е посочена поставянето на началото на подобрението на качеството на живота. 
Тази генерална задача намира по-нататъшно доразоитие и конкретизация в програмата за 

социалната политика и в ежедневните действия на праоителстоото. 

Понастоящем все още не е приет специален закон за защита на потребителите, но о 
чл.19 на Конституцията свободата на конкуренцията и защитата на потребителя са закрепени 
като фундаментални принципи на икономиката. Приети са и редиt\а други актоое о това 
направление. По-важните от тях са : 

-Закон за защита на конкуреtщията 

-Закон за народното здраое и Правилник за приложението му 

-Наредба NЗ на Министерсmото на здравеопазването от 1988 г. за хи1·иеtн1ите 
изисквания при производството и продажбата на детски играчки 

-Наредба N 18 11а МЗ з.1 хигиенните изисквания за облеклото на деца до 14 г. 

- Наредба N 34 на МЗ за хигиенните изисквания към козметичните срсдстnа 
-Наредба N 35 от 1995 г. за хигиенните изисквания ю,м битовите химични 

препарати 

-Наредба N 6 за хи1·иен11ите изисквания ю>м перилните и медицински средства 
-Наредба N 27 от 1995 г . на МЗ з.1 вноса 1ы стоки, имащи значение за здравето на 

1 ,аселението 
-Закон за ветеринарното дело 

-Пр.1вилник за държаш1ия-ветеринарно-санитаре11 ко,прол 

-Наредба N 1 от 1990 г. з.1 граничен ветери1ырен контрол и кilранти11а 
-Н.1редба ы контрол на суровини и продукти от растителен произход 
- Заповед N 171 от 6 юли 1995 г. на МФ, МЗ , МЗХП и КСМ относно дьрж.1в11ия 

контрол на сrоките от внос и за износ зil о>ошетствието им 0>с здрi1вно-хигие11ните, 

ветеринарно-меди1.1,и11ските, фитосilнитарните и стандартизационните изисквания 
-Закон за задълженията и договорите 

-Закон за ст<1ндартизацията 

-Български Държавен Стандарт / и по-специално Стандарт N 52-2- 01-76 за 
отгопорността за качеството на стоките в гаранционен срок и за уреждане на рекламаL~иите/ 

- Закона за цените и Правилника за прилагането му 

- Наказателен кодекс 

-Тьлкувателни решения и постановления 11а [Зьрхоu, 1ия сьд и др. 

Предсrои приемането 11а Наредба за етикетиране на екологично чистите сюки и 
сертификацията на детските храни, козметичните средства и химическите препарати, използвани в 
бита, както и реди1~а други актове о тази област. Спе1~иално следва да се посочи, че предстои 
приемането на Закона з<1 радиото и телевизияы, който в спс1~иален раздел рсгламе1 пира 

рекламата, с оr-лел нейното важ110 място и з11аче11ие за 110требителите. При р.вработва11ето 11а 
зако1 ювите текстове са с~,блюдава1 ,и европейските и свсюш 1ите cra, 1ларти. 
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Макар, че приетите актове по правило нямат за собствена цел защитата на правата на 
потребителя, а по сьщество преследват други задачи/ защитата на здравето на населението, 
опазването му от вредни вещества, храни , лекарства, наркотици; установяване на 

общозадължителни стандарти на стоките, гарантиращи тяхната безопасност, регулиране на 
търговията и т.н./ те отчитат в голяма степен и июересите на потребителя. 

Основният закон, който макар и не директно , предвижда защита на потребителя , е 
Законът за защита на конкуренцията /1991 r/. В неговия чл. 1 е закрепено, че този закон има за 
цел да осигури условия за свобода на предприемчивостта в произrюдството, п,рговията и 
услугите, за свободно образуване на цените и за защита интересите на потребителите. И по
нататък в неговите разпоредби многократно защитата на июересите на потребителите е 
посочена изрично или имплицитно е била взета предвид от законодателя като изходна 
предпоставка и критерий за прилагане на определени зако1юои възмож11ости / преди всичко в 
Глава четвърта- Нелоялна конкуренция/. Специално заслужава да се посочи, че като нелоялна 
конкуренция е посочено премълчаването или прикриването на съществени недостатъци или 

опасни свойства на предлаганите стоки и услуги; въвеждането в заблуждение на потребителите 
относно съществени свойства или начин на използване на стоките; предлагане или реклама на 

стоки и услуги с външен вид или опаковка, маркировка , наименование или др. белези, които 
заблуждават или могат да доведат потребителите до заблуждение оmосно произхода, 
производителя , продавача, начина и мястото на производство и др. съществени хааркrеристики 

на стоката или услугата; използване на принуда или други противоправни методи на m>здействие 
спрямо клиентите с цел да купят или използват даден вид стока или услуги и т. н. В чл.21 на 
ЗЗК изрично е посочено , че при нарушаване на забраните или ограничеtшята , предвидени в 
него, в зависимост от характера на правонарушението, лицата, чиито интереси са засегнати или 

застрашени от нарушението, както и потребителските организации, могат да предяват искове 
пред О>Да или да отправят жалба пред Комисията за защита на конкуре1-н.1,ията. 

Българското законодателство не изисква понастоящем от производителите да осигуряват 

релевантна информация за потребителя относно рискооете при отделни продукти, с 
изключение на тютюневите изделия, на опаковката 11а които изрич110 е изписано 

предупреждението на Министерството на здравеопазването, че пушенето е вредно за здравето. 
По отношение на намаляоането на риска и неблагоприят11ите послидиL~и обаче важна роля 
играят санитарния и ветеринарния коtпрол, както и коtпрола за а,блюдаването на стандартите. 

Съгласно Закона за стандартизацията прт~еа,т на стандартизирането обхваща следните 
по-ооюш,и параметри: качество; етикетиране; съхранение ; транспортиране и др. 

Множество различни методи на ста11дартизира11е са обхванати от чл . 5 на този 
закон: 

-по Бьлr-арския Дьржавен стандарт, упn,рден от Комитета по ста11дартиза1~ия и 

метрология 

-по Отрасловите нормали- създадени за случаите , в които липсва Д1,ржаве11 

стандарт; те се приемат от сьответното министерство или комитет 

-по Заводските норма.ли- одобрявани от управителя на предприятието. 
Съгласно чл . 12 ,ал 3 от Закона за стандартиза1~ията, пуснатите на пазара стоки, които не 

отговарят на държавните стандарти, следва да бъдат спрени от продажба . За случаите на 
нарушения са предвидени имуществени санкции. 

Отделни дьржавни стандарти регламентират изискванията при етикетирането на 

стоките. Най-високи са те при хранителните продукти. Така например, БДС N 2020-86 изисква 

безалкохолните напитки да имат указания върху етикетите си за производителя, датата и мястото 
на произвеждане. Аналогични изисквания се а,държат в стандартите и за други продуки. 

По отношение обозначаването на 1.~ената на стоките а,щестлуват няколко подзаконоои 
акта, издадени от Министерството на n,рrооията, в които се а,държат юискuания към 

продавачите да информират купувачите за 1~ената на сrоките. 
Специално би следоало да се отбележи значението 1 ,а Закона за народното здраве и 

подзаконовите актоое, издавани от министерството н.1 здравеопазването, както и практическите 

действия по тяхното 00>1цествяв,111е , въо връзка а,с защитаы на здравето и безопасността на 
потребителите . Чл. 55 от ЗНЗ забранява рекламата на качествата на тютюна и алкохола. Законы :ы 
тютюна и тютюневите продукти предвижда обща забран.1 за рекламиране 11а тютю,юви 
продукти. 

Спе1~иал110 внимание в бьлгарското законодателство е отделено на опоrюрноспа за 
вещи с недоста.п,ци, които безспорно засягат интересите на потребителя. 
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Основният закон, уреждащ гражданската отговорност за некачествени стоки е Законът 
за задълженията и договорите. Той е в сила от 1 януари 1951 г. и е един от най-стабилните 
закони, претърпял сравнително малко промени, особено в изследваната част. 

Отговорността за недостатъци на вещите е уредена по принцип в Обtцата част на закона, 
в раздела за неизпълнение на договорите, и е детайлирана при отделните видове договори . По 

правило законът счита неточното изпълнение с оглед качеството като вид неизпълнение и 

свързва с това определени неблагоприятни последици за виновната страна. 
Най- голямо внимание на отговорността за недостатъци законът отделя при договора за 

продажба, тъй като именно при неговото сключване и изпълнение възникват и типичните 
хипотези на тази отговорност. 

Продавачът, който дължи вещи, определени по своя род, е длъжен да предаде вещи от 
уговореното качество. Когато нищо не е било уговорено, предадените вещи трябва да бъдат поне 
от „средно качество" /чл.64 от 33,л/ По договорите, сключени от n>рговците, вещите трябва да 
отговарят на държавните стандарти, отрасловите нормали и други технически изисквания . При 

индивидуално определените вещи продавачът е длъжен да ги предаде в състоянието, в което са 

се намирали по време на продажбата, с всички плодове от този момент /чл.187, ал.2 33,л/. От този 
момент купувачът е собственик и съгласно чл. 98 от Закона за собствеността всички добиви му 
принадлежат. От този момент и всички случайни повреди са за сметка на купувача, tю не и тези, 
които са виновно причинени от продавача. 

Продадената вещ не трябва да има недостатъци, които съществено намаляват нейната цена 
или нейната гдност за обикновеното или за предвиденото в договора употребление./ чл.193, ал.1 
33,л/. Продавачът отговаря за всяко неблагоприятно за купувача отклонение от нормативно 
установените, общоприетите или уговорени качествени показатели, вследствие на което се 
намалява: цената или годността на продадената вещ за обикновеното или предвиденото в 
договора употребление. Двете изисквания са дадени от закона алтернативно, а 11е кумулативно. 
Даден е и белегът „съществено". Недостатък е налиt~е не само при накърняване на физическите 
качества на вещта. 

Качествените показатели, на които следва да отговаря вещта , могат да бъдат установени от 
стандарт или друг нормативен акт.Ако страните са възприели или са били дл1,жни да m,зприемат 
предвидените от закона или от стандарта показатели, недостаn>ю,т лесно може да се установи . 

Ако няма нормативно предвидени качествени показатели или ако те 11е са задължителни, 

правно значение придобива постигнатото от стра11ите съгласие опюою качеството на вещта. 
Всяко отклонение от уговореното ще представлява з11ачим за пр,шото 11едостаn>к. 

Вьзможно е страните да не са уговорили нищо относно качеството на ве1цта. Тоr·ава 

зако11ы приема, че тя следва да отговаря на общоустановени изисквания за качесrво. 
Предпосrавките за въз11ик1ыне на отговорност на прод,:шача за недосrатъци са: 

недостатъю.т да е а,ществувал по ореме на прод.:~жбата /по-конкретно към момента на 

преминаване на собствеността и риска с оглед спе1~ификата при индиоидуалноопределените и 
родоооопределените оещи/ , а.щестоено да намалява или 1 ~ената или годността на вещта 
/вьпросът е фактически и се решава конкретно/ и да не е бил изоестен на купувача. 

Продавачът отговаря само ако същественият недостатък не е бил изоестен на купувача по 
ореме на продажбата/ чл.193, ал.2 33,л/, без да праои разлика между „явни" и „скрити" 
недостаn~ 1..1,и". Достатъчно е купувачът да не е знаел за тях. Продавачы ще се освободи от тази 
отгооорносг, ако продавачът е констатирал недостаты~ите при приемането на вещта или е бил 
уоедомен за тях от продавача о момента на преминаването 1 ,а собствеността и риска. 

За да бъде ангажирана отговорността на продавача за недостап,ци , необходимо е 
купувачът да прегледа оещта и незабавно да уведоми продавача за забелязаните недостатъци. / 
чл.194 ал.1 33,л/ Но недостатъците не оинаги могат да бьдат открити в момента на предаването и 
приемането. Затова законът изисква купувачы, след като приеме вещта да я прегледа в течение 

на времето , което е обикнооено необходимо за тооа о подобни случаи . Продавачы обаче носи 
отговорност и за онези недостаn~ци, които купувачы не е мо,ъл да забележи при обикновения 
компетентно и грижливо изш.ршен преглед, и са открити по- късно, т.е за скритите недостаn.1~и. 

Достаn,ч110 е те да са открити в рамките на давностния срок зil предяоява11е на искове за 

недостаты~и- 1 r. при продажба на недвижими имоти и 6 месе1~а при продажбата на движими 
вещи . Ако продапачы съз11ателно е премьлчал недостаn,ка, срокьт е тригодишен . Срокът може 

да б1.ле про;\1.лжен или а,кратен със а,гл.1сие на сrра11ше . Той тс 1 1с' от прслава11сто на вещта / 
чл.197/. 
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Купувачът е длъжен незабавно с откриване на недостаты~ите да уведоми продавача за тях . 
Ако продавачът не е бил уведомен или ако уведомлението не е направено своевременно, 
отговорността на продавача отпада . Когато купувачы не е уведомил продавача за , 1едостап,1~ите , 
които той не е могъл да не забележи при обикновения преглед, приема се , че вещта е 
одобрена. Продавачът по начало отговаря и когато е знаел и когато не е знаел за недостатъците . 

Чл. 195 ЗЗД предоставя на купувача в случаите, когато продавачът отговаря за недостаn>ци, 
следните права : 

- да върне вещта и да иска обратно t\ената с разноските за продажбата , т . е . да 
развали договора 

-да задържи вещта и да иска намаляване на L\ената 

-да отстрани недостаты~ите за сметка на продавача 

- да иска да му бъдат предадени родови вещи без недостап,ци tз замяна 11а тези, 
които е получил с недостатъци . 

Купувачът има право на избор измежду алтернативно предоставените му възможности, 
които той упражнява чрез едностранно волеизявление, отпрапено до продаваt1а . Ако 

последният не се о,rласи с предлагания му способ за уреждане на правните последици от 
продажбата с недостатъL\И и не се постигне съгласие, купупачы може да упражни избраното от 
него право чрез иск. 

Най-радикалната възможност за купувача е да върне вещта и да иска обратно t~ената. 
Купувачат в този случай може да иска и обезщетение за вредите съгласно общите правила 
относно неизпълнението на задълженията . Той може да претендира преn>рпе11ите загуби и 
пропуснатите ползи, предвидими при пораждане на задължението. Ако продавачът е бил 
недобросъвестен, т. е . знаел е за недостаты\ите на вещта, той ще отговаря за всички преки вреди 
/чл . 82, изр . 2 ЗЗД/. 

Упражнявайки выможността за намаляване на 1~е1 1ата купувачът иска привеждането й в 

съоmетствие с нейната истинска стойност. Заедно с това той може да претендира обезщетение за 
вредите съгласно общите правила оп-юою неизпълнението на задьлженията. Аналогична 
выможност за него съществува и когато упражни правото си да иска замяна 11а обременените с 
недостаn>ЦИ вещи с такива без недостап>t~и. 

Отговорността 11а продавача за недостаn)1~и е обективна- той отюваря независимо дали е 
знаел или не за тях. Но продаuачът отговаря и за вредите, които причинява на купувача, която 

отговорност е свързана с вината . В чл. 82 от ЗЗД е установена презумпцията, че длъжникът, в 

случая, продавачът не е положил грижата 11а добьр стопа11и11- проявил е небреж1юст, след като е 
доставил вещи с недостаТЪL\И . В този случай в негова тежест е да опровергае уста11ове11ата от 

закона презумп1__1,ия за вина. Затова установяването от прод;:шача, че не е знаел за 11едостап>1~ите, 

не ю оневинява и не го освобождавil от отrоrюрността, която обхваща предвидимите преки и 
непосредствени вреди. Но когато купувач1>т претендира за всички преки и непосредствени 

вреди, в негова тежест е да докаже 11едоброо>вестността на прода1зачil , обстоятелспюто, че той е 
знаел за недостаn,ците на продадената вещ. 

Съгласно чл . 193 , ал.З изр. 2 ЗЗД недействително е всяко о,rлашение между страните за 
освобождаване на продавача от отговорност . След като отrоворноспа по начало е обеюивна и 
представлява правна гаранция, установена в обществен интерес в стопанския обмен, 
недопустимо е с договорна клауза тя да бъде ИЛ\ЯЛО или отчасти изключенil . И все пак ЗЗД 
визира случаи на продажба на вещи с недостатъци без отговорност. Отговорността за 
недостатъци не е приложима при публичните продажби . Те се оо,1цесrвяват от компетентни 
Дl>ржавни органи, при тях по начало се извършват проверки и се спазват формалности, които 
дават достаn,чна сигурност. Освен това с оглед предназначението на тези продажби и поради 
необходимостта от стабилност и сигурност на правните им последи1~и отrоворноспа за 
недостаn>IJ,И при тях е изключена/ чл.199/. 

В Закона за териториалното и селищно устройство /чл . 119/ е уредена отговорността на 
продавача за недостап>1~и в строителството на жилища и др. обекти. 

Отговорността за недостаn>ЦИ заема важно място и при уредбата 11а договора за 
изработка . По 0>1цество тя почива на о>щите при1щипи, както отговорността при договора за 
продажба, с някои отлики, свьрзани с особеността на изработката . Отrоворноспа на изпълнителя 
за 11едостап, 1 ~и е обусловена от техния характер и отражението им върху 1 ~е11ата или ГО;\1 юспа 11а 
изработеното за обикновеното или предвиденото в до1овора прсД11.в11ачс11ие. 

3а 11едостаn,ците, които не моr·,н да се открият при обикновения 11ач и11 11а приемане или 
които се проявяват по - къс110 1 пор1,чващият е дльже11 да извести изпълнителя 11е3абашю с.лед 
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откриването им.Последиците за поръчващия, който не уведоми изпълнителя веднага, както и 
когато приеме без възражения изработеното с явни недоста~ъци, се определят от това , че 
работата се счита за приета. Това означава, че санкционните права, които се пораждат от 
изпълнението с недоста~ъци, се преклудират. Поръчващият се освобождава от задължението за 
уведомяване само когато изпълнителят е знаел за тях. 

Отговорността за недостаn)ци при изработката се погасява с кратки давностни срокове- с 
изтичане на 6 месеца, съответно- 5 г. при строителни работи, считано от деня на предаване на 
работата.По аргумент от чл . 197, ал.1 изр.3 ЗЗД тези срокове могат да б1>дат договорно 
удължавани. 

Ако изработеното е обременено с недоста~ъци, поръчващият може да упражни някое от 
алтернативно предоставените му санкционни права по чл. 265, ал.1 ЗЗД : 

-поправяне на работата в даден от него подходящ срок без запла1.цане 
-заплащане на разходите, необходими за поправка, или сьотвепю намаляване на 

възнаграждението. 

Той може да развали договора само когато недоста~ъците са толкова съществени, че правят 

изработеното негодно за договорното му или обикновено предназначение. И в двата случая 
поръчващият има право да иска обезщетение за вредите. 

По аналогичен начин е уредена общата отговор1юст за недостаn>ци и при останалите 
договори. 

Освен договорната отговорност ЗЗД урежда и деликтната отговорност /за вреди от 
непозволено увреждане- чл. 45 и сл. от ЗЗД/. 

Съгласно чл. 45 всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. 
Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното . 
Чл. 49 разширява пределите на тази отговорност, като закрепва, че този който е възложил на 

друго ли1.1,е някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повд 
изпълнението на тази работа . 

В свои n>лкувателни решения и постановления Вьрхов11ият съд 11а Република Бьлгария е 
имал повод да напраои някои обобщения опюою отгооорносrта за вреди от 11епозволе110 
увреждане. 

Така например в Постановление на ВС N 7 от 1959 г. изрично е посочено, че държав-

11ите предприятия, учрежденията и организаt~иите отговарят по чл . 49 ЗЗД за вредите, 

причи11ени от техни работници и служители при или по повод на rл>зложената им работа и 
тоr·,ша, когато не е установено кой конкретно измежду тях е причинил тези ореди. 

(3 Тьлкувателно реше11ие на ВС N 54 от 1986 г. се сочи, че когато с договора за 

продажбс1 или с 11орм,пиве11 акт е предвиде11а и гс1рс1н1.1,ия за п1юдс11ычс1 за к<lчествата и 
свойствата нс1 продадената вещ, е нс1ли~.~е и гарс11щионна оповорност, при която продавачьт 

отговаря не само за о>ществуващите недоста~ъци по време на прехm>рляне на собстве,юсrта и 
риска върху купувача, но и за недостаn>ците, които са се появили С,ЛеД това до края на 

гаранционния срок , щом купувачы е спазил изискв.111ията за ползване и о~храняване на вещта. 

Исковете за недоста~ъци се погасяват с изтичане на нормативно определения или уговорен срок . 

Детайлите относно гаранционната отговорност понастоящем се уреждю в Стандарт N 52-2- 01-
76 за отговорността за качеството на стоките в гс1ранционен срок и за уреждане на 

рекламациите . 

Тогава, когато от недоста~ъците на вещта е причинена 1.цета вследствие на повреда или 

унищожаване на други вещи, увреждане 11а. здравето на. човека. или животни и др . , може да е 

нали11,е и деликтна отговорност. Ако не е устс11ювено виновно нарушение при производството 

или ползването на вещта, причинила. оредата, ще е 11алиL1,е отговорност по чл.50 ЗЗД на 
собственика на вещта или на ли1.1,ето, под чийто надзор се е 11с1мирала.. В тези случаи 

недостеtл>L~ите 11с1 вещта не се дължс1т на оина на дееца при производството й, нито е допуснато 

някакво нарушение при ползването й. 

Когато обаче вредите са 11асn>пили поради недостс1л,11,и нс1 оещта, дължащи се на 

нарушение при технолоr·ията нс1 производството или влс11·с1нс~то Не\ нестандартни или 

некачествени материс1ли, ще е нали1~е отговорност 110 чл . 45 ЗЗД Ja ви1юmюто ли1~е и по чл. 49 
ЗЗД за производственото предприятие, отговарящо за действието му. При това при дсликт11ата 

отювор,юст се Д1,лжс1т всички щети , които сс1 11ряка и непосредствс11с1 пос,Леди1~а от 

увреждането , включително и 11еимуществе11ите вреди. Кс1сае се до обезщетение не за дефектната 
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вещ, а за вреди на други вещи или лица. Вземанията от непозволено увреждане се погасяват с 

изтичането на 5 r. срок, който започва да тече от увреждането или от откриване на дееца или 

отговарящия за вредоносното деяние. 

Договорната отrоворносr не отменя общото законно задьлжение , усrановено в чл. 45 
ЗЗД, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Правилото да 
не се вреди другиму е общо за облигационното право и не се дероrира от наличноота на 
договорна връзка. Наред с отrоворноота по чл. 45 и 49 ЗЗД продавачът може да отговаря на 

договорно, включително гаранционно основание или по чл . 50 ЗЗД . Тези отrоворносrи 
възникват, развиват се и се погасяват независимо една от друга. Посrрадалият ще избира от кою 
и на какво основание ще оа,щесrвява правата си, но не и на няколко основания . Щом вече е 

удовлетворен, не може да търси обезщетение от другиго. 

При отсъсrвие на специален закон за защита на потребителя исковете се предявяват по 
реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Важно мясrо имат и разпоредбите в Наказателния кодекс, които защитават интересите на 
потребителя със средсrвата на наказателното право. Така например, в Глава шесrа 
„Престъпления против сrопансrвото", Раздел 11 „Престъпления против отделни сrопански 
отрасли" се съдържат няколко съсrава на престъпления: 

чл. 228./1/ Който като ръководител или контролен орган нареди или допусне да се 
произведат недоброкачесrвени, несrандартни или некомплектни промишлени произведения или 
произведения, които не отговарят на усrановените за тях изисквания за качество, тип и белези, се 
наказва с лишаване от свобода до 3 г. или с поправителен труд. 

/2/ Който в нарушение на служебните си задължения маркира като сrандартна или 
не маркира сrока, която не отговаря на съответните изисквания, когато това е задължително, се 

наказоа с лишаване от свобода до 1 г. или с поправителен труд. 
чл . 231 . Ръководител на търговско или снабдително предприятие, началник на склад на 

предприятие на едро, сrоковед или управител на магазин, който пуска в продажба промишлени 
или селскосrопански его ки в значителни количесrва или а>с значителна сrойносr, явно 11е 

отгоrзарящи на изискваните показатели и белези, посочени в ал.1 на чл . 228, без да е обявил 
изрично тези техни нeдocran> IJ,И, се наказва с лишаване от свобода до 2 r. или с поправителен 
труд. 

чл.232./1/ Продавач, който измами купувач при тегленето или меренето на сrока или който 
си служи с неверни мерки и теглилки, се н.:tк,в1за с лиш.:t1ынс от свобод.:t до 2 r. или с 
попр.:tвителен труд . 

/2/ Сьс а,щото 1ыказ,111ие се 1-1.:tк.:tзв.:t: 
а/ който изм.:tми купувач чрез примесване на чужди nещесrва или влошаване 

качеспюто на сrоката по друг начин 

6/ който измами клиент относно качестnото на сrоките, материалите или услугите. 

2. Създадена ли е инфрасrруктура от специализирани инсrитуции, ангажирани с 
проблемите на потребителските праоа и тяхната защита? Какои мерки са 

предприети за осигуряване на координацията между тази инфрасrруктура и 
осrаналите ведомсrоа? 

Понасrоящем не а,щесrоува специален праnителсrrзен opriнt или агенция, който да е 
ангажиран ил~яло а,с защитата на потребителските праuа. Много минисrерсrва и други държавни 

инсrитуции обаче, макар и недиректно, изпьл11яват определени фунюJ,ИИ в това отношение. По
специал, ю биха могли да се посочат : 

-Комисията за зан~ита на конкуре,щияы, чиято оажн.1 роля и заслуги за адекватна 

за,цита на потребителите не биха могли да се оспорят 
-Минисrерсrвото на здравеопазването - най-вече В1>В вр1ака а>с оо,щесrвяnа11ия 

санитарен контрол 

-Минисrерсrrзото на n>ргоnията- 011юс110 общите юискв.111ия при вноса и из1юса-
1~ени , етикети, сертификати за проюход и др . 

-Ми11исrероното 11а финансите- rзы3 врыка с митническия конrрол 
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-Министерство на земеделието- във връзка с ветеринарния контрол 
-Министерството на промишленоота- във връзка с качесrвото на произвежданите 

промишлени стоки 

-Комитета по стандартизация и метрология- като наблюдаващ орган за 
съответствието на стоките на пазара с изискванията на Българския държавен стандарт 

-Комисията по цените- като орган по контрола на цените 

- органите на управление по места и др. 

Към МС е създаден и функционира Национален съвет по соt\иалните и демографските 
въпроси, чиято основна t\ел е да способства за провеждане на активна социална политика , 
оси,уряваща достоен начин и равнище на живот в съответовие с изискванията , ,а Европейската 

социална харта. Той работи в активно взаимодействие с правителовени органи и 
неправителовени организации , изпълняващи функции за защита на потребителите като 
Министеровото на труда и социалните грижи, Комисията за защита на конкуренцията, Комитета 

по стандартизация и метрология, Федерацията на потребителите и др. 

Федерацията на потребителите е в най-голяма оепен и най-пряко ашажирана О.>С 
защитата на потребителските права. Тя е създадена през 1990 г. като независима обществена 
организация . 

3. Аспектите, определени в Бялата книга като необходими за адекватно прилагане на 
законодателството, насочено кьм защитата на потребителите, включват: 
установяване на структури или процедури за предоставяне на консултации; 

изготвяне на програми за образование и повишаване на познанията и съзнанието 
на потребителите; мерки за улесняване достъпа на потребителите до системата на 
правораздаването; създаване на възможности за изява и оказване на помощ о 

развитието на непраnителствени организации за защита на потребителите. 
Предприети ли са във пашата страна такива стъпки? . 

Предписаните в Бялата книга мерки за защита 11а потребителите започrиг ла се прила,·,п 
все в по-голяма степен, най-вече що се касае до установяване на структури за консултёщии, 

изготвяне на програми за образование и повишаване на о,зна11ието на потребителите, 
информационно оси,уряuане на потребителите, орга11изира11ие на ко11фере1щии, крьгли маси и 
т.11. Детайлирана и11форма1~ия би могла да се изиска от Федераr~ията на потребителите. 

Б. Конкретни въпроси 

Отнасящи се go слеgните напраВления: 

Безопасност на играчките (Директива 88/378 от 3 май 1988 г.) 

Наименования на текстилни продукти (Директива 71 /307 / 26. 7.71) 

Козметични продукти (Директива 76/768 от 27 юли 1976 г. ) 

Потребителски заеми (Директива 87 /102 от 22 декември 1986 г.) 

Организирани туристически пътувания (Директива 90/314 / 13.6.1990 г.) 

Индустрия за соободното време (Директива 94/47 от 26.10.1988 г.) 

Законоgателна рамка 

1. В сила ли са във вашата страна законодателни, нормативни или административни 

разпорелби за тези направления? Ако не, има ли в процес на обсъжлане и 
приемане готови :ыконопроекти или прсможсния за :Jакони ·! Ако с такil: 

[3 посочените 11ап1ывле11ия о,щсствуnат слсл11ите с1ктовс : 
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Безопасност на играчките-

-Наредба NЗ на Минисrерсrвото на здравеопазването от 1988 r. за хигиенните 
изисквания при производсrвото и продажбата на детски играчки 

Наименования на текстилни продукти - липсва нормативен акт 

Козметични продукти-

- Наредба N 34 на МЗ за хигиенните изисквания към козметичните средсrва 
- Наредба N 27 от 1995 r. на МЗ за вноса на сrоки, има1ци значение за здравето на 

население 

- Заповед N 171 от 6 юли 1995 r. на МФ, МЗ , МЗХП и КСМ опюс,ю дьржавния 
контрол на сrоките от внос и за износ за съотuетсrвието им а.с здравно-хигиенните, 

ветеринарно-медицинските, фитосанитарните и сrа11дартизационните изисквания 

Потребителски заеми-
- Наредба за кредиmата дейносr на ДСК 
- Закон за ДСК 
-Закон за банките и кредитното дело 

Организирани туристически пътувания- липсва специален акт, прилага се Закона за 

задълженията и договорите относно сключването и изпьлнението на договорите 

Индустрия за свободното време - липсва спеt\иале11 акт, прилага се Закона за 
задълженията и договорите относно визираните от директивата договорни отношения при 

разпределението на ползването на недвижими имоти 

2. Има ли законопроекти или предложения за закони, отнасящи се до тези 

направления! 

В посоченото направление предсrои приемане на Н.1редба з;~ етикетиране на 
екологично чисrите сrоки и сертификация на детските хра11и, козметич11ите средсrва и 
химическите препарати, използвани в бита. 

З. Дайте точни подробности за дсйствуnащите разпоредби или за законопроектите n 
процес на обсъждане. 

Наредба N 3 за хигиенните изисквания при производспюто и продажба 11а детски 
играчки урежда следните по-uажни групи проблеми : 

а/ контрол над предприятията , в които се произвеждат детски играчки , от орана 
на ХЕИ 

6/ изисквания кьм производсrвото, опакоок,на, съхр.1няоането и продажбата 11а 
детски играчки 

в/ медиt\ински прегледи на лицата, з;~ети в производсrоото на детски и,-рачки 
1-/ изискоа, 1ия за материалите и устройсrвото на детските иrрачки и др. 

Посочените актове о материята за козметичните продукти уреждат следните по-основ11и 

вьпроси: 

а/ хигиенни изисквания към сурооините, технологията 11а произrюдспю и към 

готовите козметични средсrпа 

6/условията и реда за издаване на санитарни рюре111 ител11и 
в/предварителен и текущ санитарен контрол 

13 Наредбата за кредитната дейносr на ДСК, t~итираните закони и выре11111ите актове на 
ДСК - инсrрукции, указания , временни ус..ловия и т.11. са урелени ос1ют1итс положения 

олюою потребителските кредити/ крелити за текущи нужли/ и жилищните крслити. 
Кредити за текущи нужди ДСК предосrавя за максимален срок от 5 г . и в максимален 

размер до 200 000 лв. Кредитите ло 50 000 лв се лопуска ла 61,д.1т обсзпсчс1 ,и 1 1рез 
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поръчителство. За кредити над 50 000 лв се изисква ипотека. При определяне на вноските за 
погасяване на кредита винаги се следи да остане доход в размер от 60 ¾ от минималната 
работна заплата за всеки член от семейството. 

Жилищните кредити се предоставят за срок до 20 г. , обезпечават се само с ипотека и 
нямат ограничения в размера. 

4. Моля изпратете пълния им текст на оригиналния език, придружен, ако е nъзможно, 

с превод на английски или френски език. 

Прилагаме нормативните актове, релеванши към изследваната проблематика. 

5. За законопроектите в процес на подготовка посочете постигнатия напредък към 

окончателното им приемане и опишете накратко техните цели и съдържание. 

В Текущия план за законодателните приоритети на правителството е включен и 
Законопроеюът за защита на потребителите. В Народното събрание депуrатът С.Стоянов е 
внесъл Законопроект за защита правата на потребителите, копие от който прилагаме. 

6. При отсъсrnие на разпоредби, регулиращи споменатите отрасли, или ако няма 
съответни законопроекти в процедура, прието ли е някакво решение за 

въвеждане на подходящи разпоредби? Ако е така, под каква форма и съгласно 
какъв график? 

/ 




