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МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ  
Глава 23 

 “ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ТЯХНОТО ЗДРАВЕ” 
 
 

ОБЩА ПОЗИЦИЯ 
Република България приема и ще въведе изцяло в своето законодателство, 
правото на ЕС в областта на Защитата на потребителите и тяхното здраве до 31 
Декември 2006г. с изключение на въвеждането на чл.9 на Директива  85/374/ЕЕС 
за отговорност на производителя за дефектни стоки. 
Като работна хипотеза, българското правителство счита, че България ще стане 
член на ЕС от 01.01.2007г. 
Във връзка с чл.9 на директивата  за отговорност на производителя за дефектни 
стоки, който предвижда долен праг за размера на отговорността за материални 
щети причинени от дефектна стока на друга стока,  България  иска: 

• Преходен период от 6 години, т.е. до 31 Декември 2012г. по отношение на 
размера на прага на отговорността за щети причинени от дефектни стоки.  
Съгласно Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия такава 
отговорност може да се търси когато размерът на щетата превишава две 
минимални заплати за страната към момента на настъпване на щетата.   
Понастоящем, този размер е 150 лв. което не отговаря на изискванията на чл.9 на 
директивата за задължителна долна граница на размера на отговорността в 
размер на 500 Евро. 
ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС 
Законът за защита на потребителите и за правилата за търговия въвежда 
съществените елементи на достиженията на правото в тази област.  Правото на 
независимите организации за защита на потребителите да участвуват в защитата 
на правата на потребителите е записано в закона.   
Законът отчита интересите на независимите организации за защита на 
потребителите да дават становища при изготвяне на законодателство за защита 
на потребителите и да подават жалби до администрацията от името на 
потребителите за защита на техните индивидуални и колективни интереси. 

 



 

Република България започна изграждането на необходимите административни 
структури, което съставлява  предварително условие за ефективното прилагане 
на законодателството за защита на потребителите.  Република България ще 
изгради функционираща институционална структура за защита на потребителите 
на национално и местно ниво за ефективното прилагане на законодателството.  
Ще бъдат изготвени подходящи консултативни процедури, които да гарантират 
участието на потребителите в процеса на вземане на решение и в които 
потребителският интерес ще бъде представен.  Ще бъде насърчено развитието на 
независими организации за защита на потребителите.  Ще бъдат укрепени 
административните органи, отговарящи за прилагане на законодателството, и 
най-вече контролните органи.  Ще бъде засилено сътрудничеството между 
различните контролни органи имащи отношение към защитата на потребителите и 
ще бъде подобрено сътрудничеството между администрацията и организациите 
за защита на потребителите.       
Обосновка : 
Българското законодателство по Глава 23 “Защита на потребителите и тяхното 
здраве” обхваща  Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия” 
/ЗЗППТ/, както и наредбите свързани с неговото прилагане. 
Законът въвежда в българското законодателство европейските директиви за 
заблуждаваща реклама; за отговорност за вреди причинени от дефектни стоки; за 
договори за продажба извън мястото на основната търговска дейност; за общата 
безопасност на стоките; за неравноправните клаузи, включени в договори 
предлагани на потребители и за продажбите от разстояние. 
ЗЗППТ съдържа правната рамка за изграждане на институционалната структура 
за защита на потребителите в България.   
ЗЗППТ определя следните органи за защита на потребителите : 
- Министерство на икономиката ; 
- Комисия по търговия и защита на потребителите /КТЗП/; 
- Национален Съвет за защита на потребителите ; 
- Помирителни Комисии за извън съдебно решаване на потребителски спорове ; 
- Звена за защита на потребителите към общинската администрация. 
Министерството на икономиката отговаря за разработване и  провеждане на 
политика за защита на потребителите и за изготвяне на законодателство за 
защита на потребителите.   Комисията по търговия и защита на потребителите 
към министерството на икономиката отговаря за прилагане на законодателството 
за защита на потребителите.   
Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието също 
имат функции по защитата на потребителите, особено по въпросите свързани с 
безопасността на потребителите.   
На Комисията по търговия и защита на потребителите към министерството на 
икономиката са предоставени правомощия да извършва действия и издава актове 

 



 

за констатирани нарушения на законодателството в областта на защита на 
потребителите; да анализира клаузите на договори предлагани на потребители; 
да предявява искове в съда за обявяване, за нищожни неравноправните клаузи в 
договори предлагани на потребители; да предявява искове в съда за забрана на 
подвеждаща реклама; да контролира спазване на наредбата за обозначаване на 
цените на стоките и услугите.   
Председателят на КТЗП има право да издава заповеди, с които да забранява или 
временно да преустановява продажбата на стоки, за които има основание да се 
смята, че са опасни за здравето на потребителите.  Председателят на КТЗП има 
право да разпореди изтегляне на опасните стоки от пазара и да нареди тяхното 
унищожаване.   
При нарушаване на законодателството за защита на потребителите контролните 
органи имат право да налагат административни  санкции на икономическите 
субекти. 
Република България се нуждае от известен период от време, за да може да 
подготви и въведе напълно европейското законодателство за защита на 
потребителите. Необходимо е да бъдат обучени кадрите работещи по прилагане 
на законодателството и да бъдат укрепени съответните административни 
структури.  За тази цел ще бъде организирано обучение на служителите работещи 
в контролните органи.  Ще бъде организирано и обучение на магистрати, с оглед 
тяхното запознаване със спецификата на законодателството за защита на 
потребителите.  
Република България ще увеличи състава на контролните органи отговарящи за 
прилагане на законодателството. 
Графикът за хармонизиране на българското законодателство за защита на 
потребителите с европейското е както следва : 
- Изменение и допълнение на ЗЗППТ –  срок :декември 2002г., което ще влезе в 
сила през април 2003г.; 
- Изменение и допълнение на Закона за туризма – срок : декември 2001г, което 
ще влезе в сила през април 2002г ; 
- Изработване на Проект на закон за потребителския кредит или изменение и 
допълнение на действащото законодателство – срок: декември 2002, което ще 
влезе в сила ………. 
- Изменение и допълнение на действащото законодателство с въвеждане на 
Директивата относно преотстъпване правото на ползване върху недвижим имот 
за определено време – срок: 2003г. 
- Изменение и допълнение на действащото законодателство, с оглед въвеждане 
на специална процедура за защита на колективните интереси на потребителите – 
срок: 2004г.  
Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат 
временно затворени на базата на съществуващото законодателство на ЕС. 

 



 

България е готова да открие допълнителни преговори преди края на 
Междуправителствената конференция, ако възникне такава необходимост поради 
приемането на ново законодателство. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. 
1.1. Европейска мярка: Директива 84/450 относно подвеждащата реклама 
1.2. Национална мярка: напълно въведена: Закон за защита на потребителите и 
за правилата за търговия. 
1.3. Дата на приемане: 02 Април 1999. 
1.4. Дата на влизане в сила: 02 Юли 1999. 
1.5. Процедура: приет от Народното събрание. 
 
2. 
2.1. Европейска мярка: Директива 85/374 относно отговорността за дефект на 
продукта. 
2.2. Национална мярка: напълно въведена: Закон за защита на потребителите и 
за правилата за търговия. 
2.3. Дата на приемане: 02 Април 1999. 
2.4. Дата на влизане в сила: 02 Юли 1999. 
2.5. Процедура: приет от Народното събрание. 
 
3. 
3.1. Европейска мярка: Директива 85/577 относно продажбите извън мястото на 
основна търговска дейност. 
3.2. Национална мярка: напълно въведена: Закон за защита на потребителите и 
за правилата за търговия. 
3.3. Дата на приемане: 02 Април 1999. 
3.4. Дата на влизане в сила: 02 Юли 1999. 
3.5. Процедура: приет от Народното събрание. 
 
4. 
4.1. Европейска мярка: Директива 87/102 относно потребителския кредит. 
4.2. Национална мярка: частично въведена: Закон за банките. 
4.3. Дата на приемане: 25 Юни 1997. 
4.4. Дата на влизане в сила: 01 Юли 1997. 
4.5. Процедура: приет от Народното събрание. 

 



 

4.6. Пълно въвеждане: ще бъде извършено чрез приемане на Закон, с който да 
бъде въведена директивата за потребителския кредит. 
Дата на приемане: до края на 2002, ще влезе в сила 2003. 
 
5. 
5.1. Европейска мярка: Директива 87/357 относно стоки, чиито външен вид 
подвежда  и които могат да застрашат здравето и безопасността на 
потребителите. 
5.2. Национална мярка: Няма. 
5.3. Дата на приемане: ще бъде приета до края на 2000. 
5.4. Дата на влизане в сила: 2001. 
5.5. Етап на въвеждане: разработване на проект на Наредба от Министерство на 
здравеопазването, с цел пълното въвеждане на директива 87/357/ЕЕС. 
 
6.  
6.1. Европейска мярка: Директива 90/314 относно груповите пътувания. 
6.2. Национална мярка: частично въведена: Закон за туризма. 
6.3. Дата на приемане: 11 Юни 1998. 
6.4. Дата на влизане в сила: 24 Август 1998. 
6.5. Процедура: приет от Народното събрание. 
6.6. Пълно въвеждане: чрез изменение на Закона за туризма. 
6.7. В допълнение към Закона за туризма: Наредба на Министерство на 
търговията и туризма за лицензиране на туристическата дейност, приета на 25  
Август 1998г. 
6.8. Дата на приемане на измененията към Закона за туризма: до края на 2001, 
дата на влизане в сила 2002. 
 
7. 
7.1. Европейска мярка: Директива 92/59 за общата безопасност на стоките. 
7.2.Национална мярка:  
А/ Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия. 
Дата на приемане: 02 Април 1999. 
Дата на влизане в сила: 02 Юли 1999. 
Процедура: приет от Народното събрание. 
Б/ Наредба за изтегляне от пазара и унищожаване на опасни стоки. 

 



 

Дата на приемане: 25 Юни 1999. 
Дата на влизане в сила: 02 Юли 1999. 
 
8. 
8.1. Европейска мярка: Директива 93/13 относно неравноправните клаузи в 
договорите сключвани от потребителите. 
8.2. Национална мярка: напълно въведена: Закон за защита на потребителите и 
за правилата за търговия. 
8.3. Дата на приемане: 02 Април 1999. 
8.4. Дата на влизане в сила: 02 Юли 1999. 
8.5. Процедура: приет от Народното събрание. 
 
9. 
9.1. Европейска мярка: Директива 94/47 относно покупка на правото на ползване 
на недвижим имот за определено време. 
9.2. Национална мярка: Няма. 
9.3. Дата на приемане: ще бъде приета до края на 2003. 
9.4. Дата на влизане в сила: 2004. 
9.5.Пълно въвеждане: въвеждането на директива 94/47 в българското 
законодателство е предвидено до края на 2003. 
 
 
10.  
10.1. Европейска мярка: Директива 97/7 относно продажбите от разстояние. 
10.2. Национална мярка: частично въведена: Закон за защита на потребителите 
и за правилата за търговия. 
10.3. Дата на приемане: 02 Април 1999. 
10.4. Дата на влизане в сила: 02 Юли 1999. 
10.5. Процедура: приет от Народното събрание. 
10.6. Пълно въвеждане: чрез изменение на Закона за защита на потребителите 
и за правилата за търговия, ще бъде направено до края на 2002, с цел пълното 
въвеждане на директива 97/7. 
 
11. 
11.1. Европейска мярка: Директива 97/55 относно сравнителната реклама. 

 



 

11.2. Национална мярка: частично въведена: Закон за защита на конкуренцията. 
11.3. Дата на обнародване: 08 Май 1998. 
11.4. Дата на влизане в сила: 11 Май 1998. 
11.5. Процедура: приет от Народното събрание. 
11.6. Пълно въвеждане: чрез изменение на Закона за защита на потребителите 
и за правилата за търговия, ще бъде направено до края на 2002, с цел 
въвеждането на сравнителната реклама. 
 
12. 
12.1. Европейска мярка: Директива 98/6 относно обозначаване цените на стоките 
предлагани на потребителите. 
12.2. Национална мярка:  
А/ Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия. 
Дата на приемане: 02 Април 1999. 
Дата на влизане в сила: 02 Юли 1999. 
Процедура: приет от Народното събрание. 
Б/ Пълно въвеждане: чрез Наредба на Министерство на търговията и туризма, 
за защита на потребителите при обозначаване на цените на стоките и услугите. 
Дата на приемане: 22 Юни 1999. 
Дата на влизане в сила: 02 Юли 1999. 
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