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ПРОЕКТ  

МОТИВИ 

 

към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите 

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите 

цели да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2011/83/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за правата на 

потребителите, изменяща Директива 93/13/ЕИО и Директива 99/454/ЕО за продажбата на 

стоки и свързаните с тях гаранции и за отмяна на Директива 85/57/ЕИО за договорите 

извън търговския обект и на Директива 97/7/ЕО за договорите от разстояние (OВ L 304 от 

22.11.2011 г.). Проектът на закон цели също така да коригира някои несъответствия при 

въвеждането на Директива 2005/29/ЕО за нелоялните търговски практики на търговци 

спрямо потребители и на Директива 2008/48/ЕО за договорите за потребителските 

кредити като внася уточнения и допълнения в сега действащата нормативна уредба. 

 

Директива 2011/83/ЕС възприема принципа на максимална хармонизация, 

съгласно който държавите-членки не могат да запазват или въвеждат в своето 

националното законодателство разпоредби, различни от предвидените в директивата, 

освен ако не е предвидено друго. 

 

Необходимостта от създаване на нова законова регламентация за защита на 

потребителите по отношение на договорите извън търговския обект и договорите от 

разстояние, както и по отношение на доставката на стоки и прехвърляне на риска е 

обусловена от следните няколко предпоставки: 

 

-  консолидиране и модернизиране на  европейското потребителско право и неговото 

адаптиране към спецификата на цифровата икономика; 

-   регулиране на различните канали за продажба на дребно на потребителите; 

-  създаване на правна рамка за защита на потребителите, отговаряща на бързото 

развитие на новите техники за продажба на стоки и на бързо навлизане на 

информационните технологии при продажбата на стоки, услуги, цифрово 

съдържание и др.; 

- намаляване на бариерите в рамките на вътрешния пазар на ЕС и преодоляване на  

фрагментацията на законодателството; 

- насърчаване доверието на потребителите и улесняване на трансграничната 

търговия на бизнес към потребители; 

- необходимостта от защита на потребителите по отношение на доставянето на 

цифрово съдържание; 

- установяване на баланс между постигането на високо ниво за защита на 

потребителите и подобряване конкурентоспособността на предприятията чрез 

хармонизиране на някои аспекти от договорите от разстояние и извън търговския 

обект; 

- необходимостта от възприемането на минимални изисквания по отношение 

доставката на стоки, в т.ч. и по отношение на доставянето на цифрово 

съдържание. 

 

Предмет на изменение и допълнение на законопроекта изменение на Закона за 

защита на потребителите са следните материи:  

 

- общо задължение за търговците за предоставяне на информация за всички видове 

договори, без изключение;  

 

- специална уредба на договорите от разстояние и на договорите извън търговския 

обект, различна от тази, съдържаща се в глава четвърта, раздели I и II на действащия 

Закона за защита на потребителите; 

 

- уредба на договорите за продажба и по точно: доставка и прехвърляне на риска, 

използване на платежни средства от потребителите, такси за използване на платежно 
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средство и за използване на телефонна линия за свързване с търговеца във връзка със 

сключения договор;  

 

- уредба на договорите за предоставяне на услуги;  

 

- уредба на договори, които не са нито договори за продажба, нито договори за 

предоставяне на услуги, като договори за доставка на вода, газ, електричество, които не 

са опаковани в ограничен обем или определено количество, договори за централно 

отопление или за цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител;  

 

- нелоялни търговски практики;  

 

- рекламации и гаранции на стоките. 

 

Разпоредбите на директивата за правата на потребителите, въведени в проекта на 

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите изключват от 

обхвата си някои видове договори за които има специални нормативни изисквания. Това 

са договори за социални услуги; здравно обслужване; хазартни дейности; финансови 

услуги; транспортни услуги; придобиване или прехвърляне на недвижимо имущество, 

учредяване, придобиване или прехвърляне на ограничени вещни права върху недвижимо 

имущество; строеж на нови сгради, съществено преустройство на съществуващи сгради и 

отдаване под наем на жилища за жилищни нужди; за туристически пътувания с обща 

цена;  сключени от лице на публична длъжност; за доставка на храни, напитки или други 

стоки за текущо потребление в домакинството; сключени чрез автомати за продажба или 

автоматизирани търговски обекти; сключени с телекомуникационни оператори чрез 

обществени телефони за използването на тези телефони или сключени с цел 

осъществяване от потребителя на една-единствена връзка по телефон, интернет или 

факс. 

 

Законопроектът създава напълно нова правна уредба на договорите извън 

търговския обект и на договорите от разстояние. Двата вида договори се дефинират по 

нов начин, като дефинициите съответстват напълно на Директива 2011/83/ЕС за правата 

на потребителите.  

 

Законопроектът прави разграничение между общото задължение на търговеца 

за предоставяне на информация на потребителите за всички видове договори 

(чл.4 на проекта на ЗИД на ЗЗП) и задължението на търговеца за предоставяне на 

преддоговорна информация по отношение на договорите извън търговския обект и 

договорите от разстояние (чл.47 на проекта на ЗИД на ЗЗП).  

 

В тази връзка, разпоредбите на проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за защита на потребителите предвиждат промяна в чл. 4 на Закона за защита на 

потребителите относно общото задължение на търговците за предоставяне на 

информация. Съгласно предложените промени, разпоредбата на чл.4 на Закона за защита 

на потребителите за предоставяне на информация ще се прилага за всички видове 

договори, сключени с потребител, които са различни от договор от разстояние или извън 

търговския обект. 

 

Предвиденото изменение и допълнение на чл.4 на Закона за защита на 

потребителите актуализира информацията, която търговците са длъжни да предоставят на 

потребителите преди да бъде сключен договор за продажба и разпоредбата ще се 

прилага, както по отношение на договори за доставка на вода, газ или електрическа 

енергия, когато тези стоки не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или 

определено количество, така и за договори за централно отопление и за цифрово 

съдържание, което не се доставя на материален носител. 

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите 

урежда изцяло предоставянето на задължителна преддоговорна информация за 

договорите от разстояние и извън търговския обект. Тя съставлява неразделна част от 

договора от разстояние или от договора извън търговския обект и не може да бъде 
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променяна, освен ако страните по договора изрично не уговорят друго. Задължителната 

преддоговорна информация за правото на потребителя да се откаже от договора, за 

заплащането на разходите за връщане на стоката и за ползване на стоката може да се 

предостави чрез стандартните указания за упражняване правото на отказ, които са 

въведени в Приложение № 7 на закона. В случай, че търговецът не изпълни изискванията 

за предоставяне на информация за допълнителните разходи или за начина на 

изчисляване на общата сума на разходите или за разходите за връщане на стоките, 

потребителят няма да дължи тези разходи. 

 

В допълнение към изискването за предоставяне на преддоговорна информация за 

договорите от разстояние и за договорите извън търговския обект, законопроектът 

съдържа допълнителни формални изисквания към двата вида договори. 

 

Съгласно разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита 

на потребителите при договори извън търговския обект търговецът трябва да предостави 

задължителната преддоговорна информация, както и копие от подписания договор или 

потвърждение на договора на хартиен или ако потребителят се съгласи на друг траен 

носител, като информацията трябва да е четлива, изготвена на ясен и разбираем език. 

При договори от разстояние търговецът предоставя на потребителя или на неговото 

разположение задължителната преддоговорна по подходящ начин, в зависимост от 

използваното средство за комуникация от разстояние на ясен и разбираем език. Когато 

информацията се предоставя на траен носител, тя трябва да бъде четливо написана. 

 

Нов момент в уредбата на договорите от разстояние е когато те се сключват по 

електронен път чрез използване на интернет сайт, който предвижда задължение за 

плащане. В тези случаи, търговецът е длъжен да предостави най-важната част от 

преддоговорната информация в непосредствена близост до бутона, чрез който 

потребителят прави своята поръчка. Освен това, търговецът е длъжен да обезпечи, че 

когато потребителят прави своята поръчка, изрично потвърждава, че знае, че поръчката е 

свързана със задължение за плащане от негова страна. Съгласно разпоредбите на 

законопроекта, потребителят ще бъде обвързан от договора или от поръчката, само ако е 

потвърдил, че знае за задължението за плащане от негова страна и това изрично 

потвърждаване ще се счита като условие за валидността на договора от разстояние, 

сключен по електронен път чрез използване на интернет сайт. 

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите 

предвижда задължение за търговеца да посочи най-късно в началото на извършване на 

поръчката, дали има ограничения за доставка на стоките и какви платежни средства се 

приемат от него.  

 

Друг нов елемент в уредбата на договорите от разстояние е предвиденото 

задължение за търговеца да предостави на потребителя на траен носител 

потвърждение за сключения договор най-късно в момента на доставка на стоката, 

или преди да е започнало изпълнението на услугата. Потвърждението за сключения 

договор трябва да съдържа цялата преддоговорна информация за договорите от 

разстояние, освен ако търговецът не е предоставил тази информация преди сключване на 

договора на траен носител. В случаите когато е приложимо, търговецът ще трябва да 

предостави също така и потвърждение на изричното предварително съгласие и приемане 

от потребителя за започване изпълнението на договора преди изтичане на срока през 

който потребителят може да се откаже от договора.  

 

С предложените нормативни текстове в проекта на закон се предоставя защита на 

потребителите при договори, сключвани по телефона. При тези договори, търговците 

са длъжни да се представят на потребителите със своето търговско име и да информират 

за търговската цел на обаждането. Търговците ще трябва също така да потвърдят 

направеното предложение за сключване на договор по телефона на траен носител, а 

потребителят ще бъде обвързан от предложението едва след като го подпише или след 

като е изпратил писменото си съгласие за приемане на предложението. По този начин  ще 

се предотвратят злоупотреби от страна на търговците при сключването на договори от 

разстояние по телефона. 
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Разпоредбите на Директива 2011/83/ЕС хармонизират срока за упражняване на 

правото на потребителя да се откаже от сключения договор. С приемането на директивата 

този срок става 14 дни и за договорите от разстояние и извън търговския обект.  Съгласно 

разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на 

потребителите, периода за размисъл, през който потребителят може да се откаже от 

договора от разстояние или извън търговския обект се увеличава от 7 работни дни на 14 

дни. В рамките на този срок потребителят ще може да се откаже от договора без да 

посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да 

е разходи. 

 

При договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, които не се 

предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при 

договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се 

доставя на материален носител, потребителят ще има право да се откаже от договора, 

считано от датата на сключване на договора. 

 

Съгласно разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита 

на потребителите при договори извън търговския обект, когато потребителят желае 

предоставянето на услуга или доставката на вода, газ или електрическа енергия, които не 

се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или 

доставката на централно отопление да започне по време на срока за упражняване 

правото на отказ от договора, търговецът е длъжен да изиска от потребителя да направи 

изрично искане за това на траен носител. При договорите от разстояние, търговецът е 

длъжен да изиска от потребителя да направи изрично искане за това, но не е необходимо 

искането да бъде направено на траен носител.  

 

Потребителят ще има право да се откаже от договора от разстояние при договори 

сключени по време на онлайн търг, например при договори, сключвани по e-bay. 

Същевременно, потребителите няма да имат право на отказ от договора при договори, 

сключени по време на публичен търг. Това разграничение, направено в Директива 

2011/83/ЕС за правата на потребителите и в законопроекта е важно, тъй като при 

договори от разстояние или извън търговския обект, сключени по време на публичен търг, 

потребителят няма право да се откаже от договора. Изключението обаче няма да се 

прилага по отношение на електронни платформи, използвани от търговци и потребители 

за участие в търгове. 

 

Съгласно обхвата на директивата и предвидените изменения на проектозакона, 

потребителят няма да има право да се откаже от договора от разстояние или извън 

търговския обект в точно определени случаи, когато упражняването правото на отказ е 

неуместно с оглед на естеството на стоката или услугата. Изключенията за упражняване 

правото на отказ включват следните области: предоставяне на услуги, при които услугата 

е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително 

съгласие на потребителя; доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от 

колебанията на финансовия пазар; доставка на стоки, изработени по поръчка на 

потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; доставка на стоки, които 

поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; 

доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да 

бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; 

доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили 

с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; доставка на алкохолни напитки, 

чиято цена е договорена при сключване на договора за продажба; договори, при които 

потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на 

неотложни дейности за ремонт или поддръжка; доставка на запечатани звукозаписи или 

видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; 

доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договори за 

абонамент за доставката на такива издания; предоставяне на услуги за настаняване, 

които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, 

услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако 

договорът предвижда конкретна дата или срок на изпълнение. 
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Съгласно разпоредбите на проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за 

защита на потребителите, потребителите трябва да бъдат уведомени за тяхното 

право да се откажат от договора от разстояние или извън търговския обект. Когато 

търговецът не е уведомил потребителя за правото му да се откаже от сключения договор, 

това право на потребителя се удължава за срок до 1 година, считано от изтичане на 14-

дневния срок през който потребителят може да се откаже от договора. 

 

Потребителят може да се откаже от сключения договор от разстояние или извън 

търговския обект преди изтичането на срока за упражняване правото на отказ като 

информира търговеца за решението си по всеки един недвусмислен начин или като 

използва стандартния формуляр за отказ, съгласно Приложение № 6 към закона. 

 

Разпоредбите на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита 

на потребителите правят разлика по отношение на договорите от разстояние или извън 

търговския обект за доставяне на цифрово съдържание, в зависимост от това дали то се 

доставя на материален носител или не. По отношение на договорите от разстояние или 

извън търговския обект за цифрово съдържание, което се доставя на материален носител, 

потребителят ще има право да се откаже от сключения договор. При доставяне на 

цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, потребителят също 

ще има право да се откаже от договора от разстояние или извън търговския обект, но при 

условие че не е дал изричното си съгласие за започване изпълнението на договора преди 

изтичане на срока на отказ и не е потвърдил, че знае, че давайки съгласие за  започване 

изпълнението на договора ще загуби правото си на отказ от договора. 

 

С разпоредбите на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита 

на потребителите се уреждат въпросите относно начисляването на такси за използване на 

платежно средство, за осъществяване на комуникация по телефона, както и на 

допълнителни плащания от потребителя и непоръчани доставки.  

 

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 

потребителите са уредени и въпросите относно доставката и прехвърляне на риска. 

Предвижда се максимален срок за доставка на стоки в рамките на 30 дни, считано от 

сключване на договора. Този срок ще се прилага за всички видове договори, а не са само 

за договорите от разстояние или извън търговския обект. Когато търговецът не достави 

стоката в рамките на предвидения от закона срок, потребителят ще има право да 

прекрати договора. Преди да прекрати договора обаче, потребителят ще трябва да изиска 

от търговеца да достави стоката в допълнително определен от потребителя срок, 

определен съобразно обстоятелствата. В случай, че търговецът не достави стоката в 

допълнително определения срок, потребителят ще може да прекрати договора. 

 

В проекта на закон са направени някои промени и в частта гаранции и рекламации 

на стоки. При предявяване на рекламации търговеца ще издава документ на потребителя 

за приемането й. По този начин ще се въведат по-ясни правила при предявяване на 

рекламации от страна на потребителите при несъответствие на потребителската стока с 

договора за продажба, както и за съблюдаване законовия срок за удовлетворяването им 

от търговеца. Друга промяна касае ограничаване броя на ремонтите на една и съща стока. 

В случай, че търговецът е удовлетворил три рекламации на една и съща стока, при 

последваща проява на несъответствие на стоката с договора за продажба в рамките на 

периода на законовата гаранция, потребителят ще може да предяви разваляне на 

договора и търговеца е длъжен да го удовлетвори.  

 

Наред с въвеждане изискванията на Директива 2011/83/ЕС за правата на 

потребителите в националното законодателство, са направени и някои изменения в частта 

нелоялни търговски практики на Закона за защита на потребителите, въвеждащи 

изискванията на Директива 2005/29/ЕО за нелоялните търговски практики на търговци 

спрямо потребители. Предлаганите промени имат за цел да се внесат някои уточнения в 

сега действащата нормативна уредба като се постигане на пълно съответствие между 

разпоредбите на директивата, която е с максимална степен на хармонизация и Закона за 

защита на потребителите. Промените са изцяло с редакционен характер и не променят 

материята за нелоялните търговски практики по същество.  
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С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 

потребителите се осигуряват мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 1007/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните влакна и 

свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на 

техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 

96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Регламентът се прилага 

от 8 май 2012 г. и разпоредбите му са задължителни за всички държави-членки.  

Предвидени са разпоредби съгласно които Комисия за защита на потребителите ще е 

контролен орган и ще следи за прилагане му, а в случай на неспазване ще налага и 

определени санкции. 

 

Законопроектът предоставя възможност на потребителите да упражнят правата си по 

договори за продажба, договори за услуги, за цифрово съдържание, независимо от това 

дали са сключени в търговския обект или от разстояние или извън търговския обект по 

административен, по съдебен ред и чрез извън-съдебни способи за решаване на 

потребителски спорове.  

 

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 

потребителите се правят изменения и допълнения в Закона за потребителския кредит, 

които имат за цел да отстранят някои несъответствия при въвеждане на разпоредбите на 

Директива 2008/48/ЕО за потребителските кредити. Направените изменения няма да имат 

съществено отражение върху пазара за кредитни продукти, тъй като една част от 

промените са с технически характер, а основните изменения се отнасят до Приложение 3 

на Закона за потребителския кредит, което е свързано с предоставяне от страна на 

кредиторите на преддоговорна информация за договорите за овърдравфт. С предложените 

изменения и допълнения се цели привеждане разпоредбите на Закона за потребителския 

кредит в съответствие с тези на Директивата за потребителския кредит. 

 

Прилагането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 

потребителите не изисква създаването на нова институционална структура. Контролът по 

изпълнението на законопроекта ще се осъществява от министъра на икономиката и 

енергетиката чрез Комисията за защита на потребителите. 

 

В заключение, приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за защита на потребителите ще засили правната сигурност за потребителите и 

търговците при сключване на договори извън търговския обект и договори от разстояние. 

Едновременно с това проектозаконът ще допринесе за преодоляване на фрагментацията, 

премахването на пречките при сключването на трансгранични сделки и правилното 

функциониране на вътрешния пазар, както и за постигане по-високо равнище на защита 

правата и икономическите интереси на потребителите. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ 

Министър-председател 

 

 

 


