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1. Описание на проблемите
1.1. Описание на проблемите или въпросите, които се уреждат с проекта на
нормативен акт. Описание на причините за тяхното възникване
Законопроектът за представителните искове за защита на колективните
интереси на потребителите („Законопроектът“) има за цел да транспонира в
българското законодателство, разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/1828 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно
представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за
отмяна на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23
април 2009 г. относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на
интересите на потребителите („Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителните
искове“). Същата е в сила от 24 декември 2020 г. и следва да се транспонира в
националните законодателства на държавите-членки на ЕС до 25 декември 2022 г.
Разпоредбите на Законопроекта ще се прилагат от 25 юни 2023 година.
Инициативата за ново законодателство за колективните искове е последващо
действие на Проверката за пригодност „REFIT“ на правото за защита на
потребителите и маркетинговото право ( „Проверката за пригодност“)1, публикувана
на 23 май 2017 г., която обхваща преглед на разпоредбите на Директива 2009/22/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно исковете за
преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите
(„Директива 2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения“) и на
Доклада на Комисията относно изпълнението на Препоръка на Комисията от 11
юни 2013 г. за общи принципи на механизмите за колективна защита относно
исковете за преустановяване и забрана, свързани с нарушения на права и исковете
за обезщетение в държавите-членки,
предоставени, съгласно правото на
Европейския съюз (2013/396/ЕС) („Доклад относно изпълнението на Препоръка на
Комисията“)2.
Тези оценки показваха, че рискът от нарушения на законодателството на ЕС,
който засяга колективните интереси на потребителите се увеличава поради
1

Проверката за пригодност обхваща Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в
договорите, Директива 1999/44/EО относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и
свързаните с тях гаранции , Директива 98/6/EО относно защитата на потребителите при обозначаването
на цените на стоките, предлагани на потребителите, Директива 2005/29/EО относно нелоялни търговски
практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и Директива 2009/22/EО относно
исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите . Вж. за
резултати
SWD (2017) 208 final
и
SWD (2017) 209
final
от
23.5.2017 г.,
достъпни
на:
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332.
2

Докладът относно изпълнението на Препоръка на Комисията е достъпен на:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)40&lang=en
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икономическата глобализация и дигитализация. Търговците, които нарушават
законодателството на ЕС могат да засегнат хиляди или дори милиони потребители с
една и съща подвеждаща реклама или едни и същи стандартни неравноправни
договорни условия в различни икономически сектори. В тази връзка, от
изключително значение за всички европейци е ефективното прилагане на
правилата на ЕС, поради което е необходима стабилна, ефикасна и ефективна
система на прилагане, която да гарантира, че държавите-членки напълно прилагат,
въвеждат и упражняват законодателството на ЕС и осигуряват адекватна защита на
гражданите с цел елиминиране на последиците от нарушенията на правото на ЕС.
„Директива 2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения“ е
важен инструмент, който улеснява прилагането на законодателството за защита на
потребителите. Тя е приета за първи път през 1998 г. с основна цел подобряване
прилагането на законодателството за защита на потребителите в Европейския съюз
(спирането на вътрешните и трансгранични нарушения на законодателството), с
оглед по-доброто функциониране на Вътрешния пазар. За постигане на тази цел,
директивата предоставя възможност на квалифицирани организации, определени
от държавите-членки на ЕС, като организации за защита на потребителите или
независимите държавни органи, да завеждат искове за защитата на колективните
интереси на потребителите с цел преустановяване на нарушения на правото на ЕС.
Другата важна цел на директивата е да улесни използването на исковете за
преустановяване на нарушения на законодателството за защита на потребителите в
трансграничен контекст.
Посочената директива, обаче не отговори в достатъчна степен на
предизвикателствата, свързани с прилагането на потребителското право. Докладите
относно нейното прилагане, изготвени от Европейската комисия през 2008 г. и
2012 г. и „Проверката за пригодност“ от 2017 г., в рамките на която бе осъществен
преглед на директивата, потвърждават нейната важност и показаха, че
въвеждането, благодарение на директивата, във всички държавите-членки на ЕС на
процедурата за преустановяване и забрана на нарушения на законодателството за
защита на потребителите е донесло значителни ползи за европейските потребители.
Разпоредбите на директивата се оказаха успешен инструмент за контрол на
пазарите, особено за осигуряване на справедливи договорни условия. Процедурата
за преустановяване и забрана на нарушения на законодателството за защита на
потребителите е била използвана до голяма степен за национални нарушения, и е
ималаограничено въздействие по-отношение на трансграничните нарушения.
Въпреки това, „Проверката за пригодност“ заключи, че “Директива 2009/22/ЕО
относно исковете за преустановяване на нарушения” има значителни недостатъци,
на които ако не бъде обърнато внимание, биха продължили да нарушават нейната
пълна ефективност и да доведат до нейното неоптимално използване.
Констатациите от „Проверката за пригодност“ показаха, че дори в държави-членки
на ЕС, в които исковете за преустановяване на нарушения се считат за ефективни и
са широко използвани, потенциалът на директивата не е напълно разгърнат поради
определени елементи, които не са уредени напълно.
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Същевременно, „Докладът относно изпълнението на Препоръка на Комисията“,
която създава еталон във връзка с принципите за европейски модел на колективна
защита, показа че е имало ограничени последващи действия в законодателен план
след нейното приемане. „Препоръката на Комисията“ насърчава държави-членки да
предвидят в националните си правни системи механизми за колективни
обезщетения и определя общи принципи на тези механизми и на механизмите за
колективни искове за преустановяване на нарушения. В доклада се посочва, че
въпреки приемането на „Препоръката на Комисията“, 9 държави-членки на ЕС все
още не предоставят никакъв механизъм за колективно обезщетение. Това показва,
че потенциалът на принципите на „Препоръката на Комисията“ за улесняване на
достъпа до правосъдие все още далеч не е напълно използван. Макар, че
Препоръката има хоризонтално измерение предвид различните области, в които
може да възникнат масови вреди, доказателствата показват, че липсата на
механизъм за колективна обезщетение е от особено практическо значение в областта
на защитата на потребителите, както се вижда от конкретни случаи, включително
случая с вредните емисии от автомобили (т.нар. Дизелгейт). В резултат на
направените констатации, „Доклада относно изпълнението на Препоръка на
Комисията“ заключи, че са необходими последващи действия с особен фокус върху
повишаване на защитата на потребителите и засилване на аспектите на
правоприлагането на „Директива 2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване
на нарушения“.
Необходимостта от предприемането на действия от страна на ЕС относно
колективната защита беше установена и от Европейския парламент. В своята
резолюция от 2012 г. „Към съгласуван европейски подход за колективна защита“ ,
Европейският парламент подчерта нуждата от хоризонтален подход на ЕС за
колективна защита, с фокус върху нарушения на правата на потребителите, въз
основа на общ набор от принципи, уважаващи националните правни традиции и
осигуряващи гаранции, за да се избегнат злоупотреби с предявяването на искове в
съдилищата. Бяха подчертани също така и възможните ползи от колективните
съдебни искове по отношение на по-ниските разходи и по-голямата правна сигурност
за ищците, обвиняемите и съдебната система, от избягването на отделни съдебни
спорове със сходни искове. В „Препоръката на Европейския парламент“3 от 2017
година, след разследването на измерването на емисиите в автомобилния сектор,
Европейският парламент призова Европейската комисия да предложи
законодателство за хармонизирана система за колективна защита на потребителите
на ЕС, което да бъде базирано на добри практики в рамките и извън рамките на ЕС.
Това би поставило край на настоящото положение, при което потребителите нямат

3

Препоръка на Европейския парламент от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията вследствие на
проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2908(RSP)), https://eurlex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0100&from=EN
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защита в много държави-членки, предвид на това, че не им позволяват да упражнят
правата си колективно.
В светлината на направените констатации, въз основа на „Проверката
пригодност“ и на „Доклада на Комисията относно изпълнението на Препоръка
Комисията“, е очевидна необходимостта от предприемане на действия
осъвременяване и замяна на „Директива 2009/22/ЕО относно исковете
преустановяване на нарушения“.

за
на
за
за

Законопроектът за представителните искове за защита на колективните
интереси на потребителите, който въвежда изискванията на Директива (ЕС)
2020/1828 относно представителните искове за защита на колективните интереси на
потребителите е призван да реши следните проблеми:

Проблем 1: Неефективен механизъм за преустановяване и забрана на практики,
които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите в ситуации
на масово увреждане.
Използването на исковете за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребителите, в национален и
трансграничен аспект, изглежда далеч не отговаря на съществуващите нужди
поради ниската ефективност и ефикасност на процедурата. Макар, че колективният
характер на исковете за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребителите е особено актуален в
дигиталната ера с нарастващия брой търговци в целия ЕС, предлагащи маркетинг и
стратегии за продажба, носещи със себе си риск от широко разпространени
нарушения, които могат да причинят масови щети на потребителите в целия ЕС,
тези механизми остават недостатъчно използвани.
„Проверката за пригодност“ установи, че искове за преустановяване и забрана
на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите се използват сравнително често само в няколко държави-членки на
ЕС и то главно за вътрешни нарушения (Австрия, Белгия, Дания, Финландия,
Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Холандия, Португалия и
Швеция). В други държави-членки на ЕС се използва само до известна степен
(България, Естония, Унгария, Люксембург, Полша, Словакия, Испания и
Обединеното кралство), а в някои държави-членки се използват рядко или изобщо
не се използва ( Хърватия, Кипър, Чехия, Литва , Малта, Румъния и Словения).
Дори в онези държави-членки, в които исковете за преустановяване и забрана на
нарушения на законодателството за защита на потребителите се считат за
ефективни и се използват широко, техният потенциал не се използва напълно
поради редица процедурни елементи, които не са достатъчно регулирани от
действащата директива. Използването на механизмите за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите е повлияно от националните системи за правоприлагане. Най-вече,
искове за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на
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законодателството за защита на потребителите, се използват в Германия и Австрия,
които традиционно разчитат на прилагане на законодателството за защита на
потребителите от потребителски организации и от активни бизнес организации. В
рамките на проведено проучване, обхващащо квалифицираните организации, е
установено, че от общо докладвани 5 763 иска за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите,
заведени през петгодишния период от юни 2011 г., 4 579 са докладвани от Германия,
три други държави-членки – Австрия, Латвия и Словакия са докладвали около 100
иска за преустановяване и забрана. Близо половината от отговорилите
квалифицирани организации са посочили, че не са инициирали никакви искове за
преустановяване и забрана на практики от юни 2011 г.
Една от съществуващите пречки, поради която броят на заведените искове за
преустановяване и забрана е толкова нисък, въпреки високият брой нарушения,
това се явява наличието на значителни различия между държавите-членки на ЕС в
националната правна рамка, регламентираща исковете за преустановяване и
забрана на практики. Резултатите от „Проверката за пригодност“ показаха, че 80%
от сдруженията на потребителите, 66% от потребителите, 57% от публичните
органи, 45% от търговците и 12% от бизнес асоциациите споделят виждането, че
съществуващите искове за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребителите в „Директива
2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения“ не са достатъчно
ефективни и ефикасни и трябва да бъдат подобрени. „Докладът на Комисията
относно изпълнението на Препоръка на Комисията“ също показа, че 67% от всички
отговорили смятат, че исковете за преустановяване и забрана на практики, които са
в нарушение на законодателството за защита на потребителите в държавите-членки
на ЕС може да бъдат подобрени.
Основните идентифицирани недостатъци, които оказват влияние върху
ефективността и ефикасността на исковете за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите
са: ограниченият обхват на приложение на механизмите за преустановяване и
забрана, продължителността на процедурата, ограниченото въздействие на
решенията за преустановяване и забрана на практики (решенията има ефект само
между страните), ниският размер на санкциите за неспазване на решенията и
наличието на давностни срокове за предявяване на искове за обезщетение, докато е
висяща процедурата за преустановяване и забрана. Тези недостатъци са още посериозни при исковете за преустановяване и забрана на нарушения с трансгранично
измерение, поради което възможността да се търси преустановяване или забрана на
нарушения в друга държава-членка почти не се използва от квалифицираните
организации.
По отношение на обхвата, разпоредбите на „Директива 2009/22/ЕО относно
исковете за преустановяване на нарушения“ се прилагат само за инструменти на
ЕС, изброени в нейното приложение, като от него са изключени няколко
инструмента, които са важни за защитата на колективните интереси на
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потребителите от различни области на политиката, като правата на пътниците,
енергетиката, телекомуникациите, защитата на личните данни и др.. Резултатите от
„Проверката за пригодност“ показват, че 65% от отговорилите в проведено проучване
са съгласни, че обхватът на „Директивата 2009/22/ЕО относно исковете за
преустановяване на нарушения“ трябва да бъде разширен, така че да обхване
цялото законодателство на ЕС, което има отношение към защитата интереси на
потребителите, докато само 19% не са съгласни. Заинтересованите страни, които са
дали отговор са: 94% от потребителските асоциации, които са изразили пълно
съгласие и 6% са склонни да се съгласят; 52% от компетентните органи на
държавите-членки, които имат право да завеждат колективни искове са съгласни
(Австрия, Белгия, България, Кипър, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург,
Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Обединеното Кралство +
Исландия), 34% от тях са склонни да се съгласят, 5% са склонни да не са съгласни
(Финландия и Норвегия) и 9% не знаят (Германия и Словакия); 5% от бизнес
асоциациите са силно съгласни, 15% са склонни да не са съгласни, 65% са силно
несъгласни и 15% не знаят.
В заключение, „Проверката за пригодност“ установи, че е уместно да се разшири
приложното поле на директивата така, че процедурата относно исковете за
преустановяване и забрана на нарушения да се използва в широк кръг
икономически сектори с цел постигане на високо ниво на защита на икономическите
интереси на потребителите.
Що се отнася до продължителността на процедурата по „Директива 2009/22/ЕО
относно исковете за преустановяване на нарушения“, „Проверката за пригодност“ и
предишните доклади по прилагане на директивата показаха, че тези производства
трябва да се разглеждат „с необходимата грижа и при необходимост в рамките на
бързо производство“. Те идентифицираха продължителността на процедурата като
ключова пречка, намаляваща ефективността на исковете за преустановяване и
забрана на нарушения, която варира по степен на сериозност в зависимост от
държавата-членка. В направено проучване по повод прилагане разпоредбите на
„Директива 2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения“ се
посочва, че 67% от всички отговорили са съгласни, че трябва да има максимални
срокове за всички процедурни стъпки, като същевременно се оставя необходимата
свобода на преценка на съдилищата/компетентните органи да вземат надлежно
решение, предвид обстоятелствата по конкретен случай, докато 16% не са съгласни.
По-специално отговори са дали: 72,1% от 43-те отговорили органи на държавитечленки, 93,8% от 16-те отговорили потребителски организации и 68,4% от 19-те
отговорили бизнес асоциации споделят това мнение. „Проверката за пригодност“
разкрива, че за да бъдат ефективни, процедурите за преустановяване и забрана
трябва да има установени срокове или съкратени процедури. В тази връзка, е
необходимо да се предприемат промени, които да гарантират, че целесъобразността
на процедурата се поддържа надлежно на всички етапи (например чрез залагането
на срокове), като същевременно се оставя право на преценка на съда, така
продължителността на производството по преустановяване на нарушения ще бъде
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значително съкратена в повечето държави-членки на ЕС. Без тази намеса
търговците-нарушители могат да продължат да нарушават правото на ЕС по време
на производството за преустановяване на нарушение, което може да бъде няколко
години и същевременно търговците да продължат да печелят незаконни печалби и
да причиняват вреди на потребителите.
Ограниченото въздействие на решенията за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите
оказва също съществено влияние върху ефективността на механизмите за
преустановяване и забрана. „Проверката за пригодност“ установи, че в повечето
държави-членки, в т.ч. и в България ефективността на исковете за преустановяване
и забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите е ограничена, тъй като съдебните решения имат ефект само между
страните в съдебните производства. Това означава, че решението поражда ефект
само по отношение на търговеца, срещу който е предявен иска за преустановяване
или забрана, но не и по отношение на други търговци, които използва същата
незаконна практика или същите неравноправни условия в предлаганите от тях
договори. В резултат на това, квалифицираните организации трябва да предявят
отделни искове срещу всеки търговец, който използва същата незаконна практика
или същите неравноправни условия, което в повечето случаи надхвърля техните
човешки и финансови ресурси и не на последно място, съставлява допълнителна
тежест за съдебната система. Всъщност, опитът в държавите-членки на ЕС показва,
че търговците често не спират използването на незаконни практики само защото
конкурент е бил осъден в съдебна процедура за прилагане на същата практика.
Например в проучване, проведено в рамките на „Проверката за пригодност“ е
посочено, че редица германски банки са отказали да признаят, че решение на найвисшия граждански съд, съгласно което клауза в договор с общи условия относно
таксите за обслужване на кредити представлява неравноправна клауза, се прилага
и към техните стандартни условия за таксите за обслужване на кредити, което е
потвърдено в последващи съдебни спорове. В заключение, проучването констатира,
че ако решенията за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение
на законодателството за защита на потребителите оказваха влияние върху всички
търговци и потребители, засегнати от същото нарушение, на квалифицираните
организации няма да се налага да преследват идентични нарушения от различни
търговци поотделно и това би увеличило значително ефективността на механизмите
за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на
законодателството за защита на потребителите.
По отношение на санкциите за неспазване на решенията за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите, „Директива 2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на
нарушения“ допуска налагането на санкции само, ако правните системи на
държавите-членки позволяват това. Според проучване, проведено в рамките на
„Проверката за пригодност“, всички държави-членки, с изключение на 3 (Швеция,
Унгария, Естония), предвиждат санкции за неспазване на решенията за
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преустановяване и забрана на практики. В 4 държави-членки (Кипър, Франция,
Люксембург и Германия) неспазването на такива решения се третира като
неуважение към съда или като престъпление и може да бъде санкционирано с глоби
и дори лишаване от свобода. В Кипър също, в случай на неизпълнение на
решенията за преустановяване и забрана на практики, съдът може да разпореди
изплащане на обезщетение на всяко лице, което е претърпяло вреди в резултат на
неизпълнението. В Австрия и Германия, квалифицираните организации трябва да
подадат нова молба до съда, за да получат наказателно постановление, чийто
размер ще зависи от тежестта на нивото на неизпълнение. В 3 държави членки
(Полша, Испания и България) се начислява неустойки на ден на неспазване на
решенията на съда за преустановяване и забрана на практики. По конкретно, в
България при неизпълнение на решение на съда за преустановяване и забрана на
практики, съгласно ГПК се налага глоба, която не надвишава 200 лв. Ако и след
налагане на глобата не бъде изпълнено решението се налагат последователно нови
глоби до същия размер. За нарушения от голям мащаб, които засягат и увреждат
интересите на голяма група потребители, сумата от 200 лева е крайно ниска.
Ниският размер на глобите не е в състояние да окаже възпиращ ефект върху
нелоялните търговци. Същевременно, проучването също установява, че 80% от
всички отговорили са съгласни, че търговците, които не се съобразяват с решенията
за преустановяване и забрана, трябва да бъдат изправени пред ефективни,
пропорционални и възпиращи санкции, докато само 6% не са съгласни. Поспециално, това мнение споделят 89% от 43-те отговорили от компетентните органи
на държавите-членки, 100% от 16-те отговорили от потребителските организации и
84,2% от 19-те отговорили от бизнес асоциациите.
Въпреки, че почти във всички държави-членки са предвидени санкции за
неспазване на решенията на съдилищата за преустановяване и забрана, има
съмнения, че те не винаги имат достатъчно възпиращ ефект, така че да
възпрепятстват продължаващите нарушения и да предотвратят възможни бъдещи
нарушения. Освен това, както е посочено по-горе в някои държави-членки тези
санкции не са определени в решението за преустановяване или за забрана и
изискват допълнителни правни действия.
Чрез въвеждането на ефективни,
пропорционални и възпиращи санкции, е по-вероятно търговците нарушители да се
съобразят с решенията за преустановяване и забрана. Поради това „Проверката за
пригодност“ препоръчва въвеждането на ясни правила на ниво ЕС относно
санкциите за неспазване на решенията за преустановяване и забрана на практики,
които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите.
Наличието на давностни срокове за предявяване на искове за обезщетение
докато е висяща процедурата за преустановяване и забрана е сериозен проблем за
потребителите в някои държави-членки на ЕС. „Проверката за пригодност“ показа,
че в някои правни системи давностните срокове за предявяване на искове за
обезщетение са по-кратки от продължителността на процедурата за
преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на
законодателството за защита на потребителите. В резултат на наличието на

12 | Страница

Доклад на цялостна предварителна оценка на въздействието
Законопроект за представителните искове за защита на колективните
интереси на потребителите
давностни срокове, потребителите губят правото на обезщетение, докато печалбата,
получена от незаконното нарушение остава за търговеца.
Идентифицираните недостатъци, ако не бъдат разрешени, ще продължат да
оказват неблагоприятно влияние върху ефективността и ефикасността на
механизмите за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на
законодателството за защита на потребителите, дори се очаква да се задълбочават с
времето с нарастване на потребителските сделки в резултат на глобализацията и
цифровизацията.

Проблем 2: Неефективен механизъм за обезщетяване на потребителите в
ситуации на масово увреждане.
Рискът от ситуации на масови вреди, които засягат колективните интереси на
потребителите, нараства непрекъснато в светлината на глобализацията и
дигитализацията. Нарушителите могат да засегнат хиляди или дори милиони
потребители със същата подвеждаща реклама или нелоялни стандартни договорни
условия в различни икономически сектори, като телекомуникации, финансови
услуги и енергетика. „Проверката за пригодност“ установи увеличаване на
ситуациите на масови вреди в светлината на дигитализацията и глобализацията.
Пример за ситуация с масови щети е широко разгласения случай „Dieselgate“, при
който на осем милиона автомобила, продадени в Европа е установено инсталирано
„устройство за манипулиране на данните от тестовете за вредни емисии“, което дава
фалшиви показания на емисиите на CO2. Други такива примери са анулирани
полети на Ryanair, случаят с изтичане на личните данни на потребителите
Cambridge Analytica и др. В светлината на увеличаващите се ситуации на масово
увреждане на потребители, „Докладът относно изпълнението на Препоръка на
Комисията“ показа, че 9 държави-членки все още не разполагат с механизъм за
обезщетяване на потребителите в ситуации на масово увреждане.
„Препоръката на Комисията“ насърчава държави-членки да разполагат с
национални механизми за колективна защита, включващи освен исковете за
преустановяване на нарушения, така и искове за обезщетение, които да бъдат
достъпни във всички случаи, когато се нарушават или са били нарушени права,
предоставени от правото на Европейския съюз, в резултат на което повече от едно
лице е понесло вреда. Както е посочено по-горе, „Докладът относно изпълнението на
Препоръка на Комисията“ показва, че е имало ограничени последващи действия
след нейното приемане.
Възможност за предявяване на колективни искове за обезщетение са предвидени
в 18 държави-членки, в това число и в България (Австрия, Белгия, Германия,
Дания, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Малта,
Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция), докато 9 държавичленки на ЕС все още не предоставят никакъв механизъм за колективно
обезщетение. В резултат на това, все още съществуват сериозни различия между
държавите-членки на ЕС по отношение наличието на механизъм за колективни
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обезщетения и неговото естество. В същото време, „Докладът относно изпълнението
на Препоръка на Комисията“ показа, че в държавите-членки където съществува
механизъм за колективно обезщетение, той се използва рядко и е твърде
неефективен, поради редица фактори като сложност на процедурата и наличието на
давностни срокове за предявяване на искове за обезщетение, докато е висяща
процедурата за преустановяване и забрана.
„Проверката за пригодност“ установи, че в повечето държави-членки на ЕС
сложността на процедурата произтича от факта, че е необходимо първо да бъде
предявен иск за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на
законодателството за защита на потребителите и едва след това да бъде предявен
иск за обезщетяване на потребителите. Това се явява сериозна пречка пред
ефективното използване на исковете за обезщетяване на потребителите. В
проведено проучване, в рамките на „Проверката за пригодност“, на въпрос дали
квалифицираните организации трябва да могат да търсят мерки за преустановяване
и забрана и мерки за обезщетение на потребителите в рамките на една правна
процедура, 88% от потребителските организации силно са подкрепили тази
възможност, 6% са склонни да се съгласят, а 6% са склонни да не се съгласят; 55% от
компетентните органи на държавите-членки силно подкрепят, докато 34% са
склонни да се съгласят, 5% са склонни да не се съгласят и 7% не знаят; 5% от бизнес
асоциациите са силно съгласни, 11% са склонни да се съгласят, 32% са склонни да не
се съгласят, 47% са силно несъгласни и 5% не знаят. За преодоляване на тази
пречка и за постигане на ефективност е важно да се
гарантира, че
квалифицираните организации на държавите-членки могат да предявяват искове за
налагане на мерки за преустановяване или забрана и на мерки за обезщетение. За
да се гарантира процесуалната ефективност на представителните искове следва да е
възможно квалифицираните организации да могат да искат налагането на мерки за
преустановяване или забрана и на мерки за обезщетение в рамките на един
представителен иск.
На следващо място, „Докладът относно изпълнението на Препоръка на
Комисията“ показа, че в повечето правни системи на държавите-членки давностните
срокове за предявяване на искове за обезщетение са по-кратки от
продължителността на процедурата за преустановяване или забрана на нарушения,
включително възможните обжалвания. В резултат на това потребителите губят
правото на обезщетение, докато печалбата, получена от незаконното нарушение
остава за търговеца. Това, съчетано с факта, че съществуващите санкции за
неспазване на решенията за преустановяване или забрана в държавите-членки не
изглеждат достатъчно възпиращи, не обезкуражава търговеца да продължи
нарушението и не предотвратява в достатъчна степен възможни бъдещи нарушения.
Поради това е необходимо да се гарантира, че висящ представителен иск за
налагане на мерки за преустановяване или забрана води до спиране или
прекъсване на приложимите давностни срокове по отношение на потребителите,
заинтересовани от представителния иск, така че тези потребители, независимо дали
действат индивидуално или са представлявани от квалифицирана организация, не
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са възпрепятствани впоследствие да предявят иск за налагане на мерки за
обезщетение във връзка с предполагаемото нарушение поради изтичане на
давностните срокове в хода на представителния иск за мерки за преустановяване
или забрана.
Наличието на неефективни или изобщо липсата на механизми за колективни
обезщетения в целия ЕС предоставя различни степени на защита на потребителите.
Тази ситуация намалява доверието на потребителите и търговците във Вътрешния
пазар, нарушава конкуренцията и възпрепятства ефективното прилагане на
правото на Съюза в областта на защитата на потребителите. „Проверката за
пригодност“ установи, че ограниченото въздействие на сега действащата „Директива
2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения“ върху увредените
потребители е един от най-големите й недостатъци, особено според
квалифицираните организации.
Наличието на ефективен и ефикасен процесуален механизъм за обезщетяване
на потребителите в ситуации на масово увреждане ще позволи на компетентните
структури да действат с цел да се осигури спазване на съответните разпоредби на
правото на Съюза от търговците и да се преодолеят пречките, пред които са
изправени потребителите при индивидуални искове, като например тези, свързани с
несигурността относно техните права и относно наличните процесуални механизми,
психологическото нежелание да предприемат действия и отрицателното салдо
между очакваните разходи и ползите от индивидуалния иск.
Идентифицираните недостатъци по отношение на механизма за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово увреждане, ако не бъдат разрешени, ще
продължат да оказват неблагоприятно влияние върху неговата ефективност, дори се
очаква да се задълбочават с времето с нарастването на потребителските сделки в
резултат на глобализацията и цифровизацията.

1.2. Описание на съществуващото законодателство в България и на проблемите
в прилагането му
В България, колективната защита на потребителите е уредена в глава девета,
раздел IV “Средства за колективна защита. Искове за преустановяване на
нарушения и за обезщетение на потребителите“ на Закона за защита на
потребителите (ЗЗП), а производството по тези искове е уредено в глава XXXIII
"Производство по колективни искове" от Гражданския процесуален кодекс.
Съгласно разпоредбата на чл. 186, ал. 2 на ЗЗП, всяко действие на търговец,
което уврежда колективни интереси на потребителите и противоречи на
разпоредбите на изброените в нея български закони и закони на държави-членки на
Европейския съюз, което въвеждат изрично посочени европейски директиви, е
нарушение на колективни интереси на потребителите. Нарушенията на колективни
интереси на потребителите се санкционират чрез предявяване пред съдилищата на
искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики,
които са в нарушение на колективните интереси на потребителите от страна на
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Комисията за защита на потребителите и на сдруженията за защита на
потребителите. По-специално, само сдружения за защита на потребителите, които
отговарят на определени критерии и които са включени в списъка по чл. 164, ал. 1,
т. 7 от ЗЗП имат право да предявяват искове за преустановяване или за забрана на
действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси
на потребителите. Исковете за преустановяване или за забрана на действия или
търговски практики се разглеждат по реда на глава XXXIII "Производство по
колективни искове" от Гражданския процесуален кодекс.
Последиците за търговеца, които Закона за защита на потребителите предвижда,
ако съдът приеме, че определена търговска практика или действие съставлява
нарушение могат да бъдат:
- задължение за производителя, вносителя, търговеца и доставчика да огласят по
подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него и/или да
направят публично коригиращо изявление с оглед отстраняване на ефекта от
нарушението;
- разпореждане на производителя, вносителя, търговеца и доставчика да
преустанови незаконната търговска практика или да отстрани от договора
неравноправната клауза в определен срок или
- постановяване на други подходящи мерки за преустановяване на нарушенията
по искане на лицата, които са предявили колективния иск.
Исковете за преустановяване на нарушения имат сериозен превантивен ефект,
тъй като могат да бъдат предявени във всеки един момент от началото на
нарушението, без да е необходимо да се изчаква настъпването на евентуален
вредоносен резултат. Въпреки това, съществуват редица проблеми в практиката,
които оказват влияние върху ефективността на исковете за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите. Основните идентифицирани проблеми, които оказват влияние са,
както следва: продължителност на съдебните процедури, ограниченото въздействие
на решенията за преустановяване и забрана на практики (решението има ефект
само между страните, т.е. за същото нарушение, извършено от друг търговец е
необходимо предявяване на друг съдебен иск) и ниският размер на санкциите за
неспазване решенията на съда. Както е посочено и по-горе, продължителността на
съдебните процедури е ключова пречка, намаляваща ефективността на исковете за
преустановяване и забрана на нарушения, тъй като същата може да варира от
няколко месеца до години, видно от данните, предоставени в годишните доклади за
дейността на Комисия за защита на потребителите за 2019 и 2020 година. Така
например, в Доклада за дейността на Комисия за защита на потребителите за 2019
година4 са посочени общо 14 висящи дела по искове за преустановяване и забрана на
4

Годишен доклад за за дейността на Комисия за защита на потребителите за 2019 година:
https://kzp.bg/godishni-dokladi
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практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите,
като 1 от тях е предявено през 2016 г., 5 са предявени през 2017 г. и 8 през 2018 г.
Доклада за дейността на Комисия за защита на потребителите за 2020 година 5
показва, че към 2020 година има 6 висящи дела по искове за преустановяване и
забрана на практики ( 1 от тях предявено през 2017 г. , 4 от 2018 г. и 1 е от 2019 г.).
Ограниченото въздействие на решенията за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите,
съставлява също съществен проблем при прилагане на законодателството относно
колективните искове. Проблемът се състои в това, че съдебните решения имат ефект
само между страните в съдебните производства, което означава, че решението
поражда ефект само по отношение на търговеца, срещу който е предявен иска за
преустановяване или забрана, но не и по отношение на други търговци, които
използват същата незаконна практика или същите неравноправни условия в
предлаганите от тях договори. В резултат на това, Комисията за защита на
потребителите и сдруженията за защита на потребителите трябва да предявят
отделни колективни искове срещу всеки търговец, който използва същата незаконна
практика или същите неравноправни условия. Това от своя страна надхвърля
техните човешки и финансови ресурси и не на последно място е допълнителна
тежест за съдебната система.
Размерът на санкциите за неспазване на решенията за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите е друг съществен проблем при прилагане на законодателството
относно колективните искове. Съгласно ГПК, при неизпълнение на решение за
преустановяване и забрана на практики се налага глоба, която не надвишава 200
лв. Ако и след налагане на глобата не бъде изпълнено решението се налагат
последователно нови глоби до същия размер. За нарушения от голям мащаб, които
засягат и увреждат интересите на голяма група потребители, сумата от 200 лева е
крайно малка и не е в състояние да окаже възпиращ ефект върху нелоялните
търговци.
Законът за защита на потребителите също предвижда и предявяването на искове
за обезщетяване. Съгласно закона, само сдружения за защита на потребителите
имат право да предявят искове за обезщетяване. Законът за защита на
потребителите предвижда възможност за предявяване на следните колективни
искове за обезщетение:
- иск по чл. 188, ал. 1 от ЗЗП за защита на колективните интереси на всички
потребители. При този вид иск, сдруженията на потребителите имат право да
предявят иск за обезщетяване на вредите, причинени на колективните интереси на

5

Годишен доклад за за дейността на Комисия за защита на потребителите за 2020 година:
https://kzp.bg/godishni-dokladi
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потребителите. Полученото обезщетение може да бъде изразходвано само за защита
на интересите на потребителите и
- иск по чл.189, ал.1 от ЗЗП, когато са причинени вреди на двама или повече
потребители. При него сдруженията на потребителите могат да предявят единствено
от името на потребителите иск пред съда за обезщетение на претърпените от тях
вреди.
Основните идентифицирани проблеми при прилагане на исковете за
обезщетение, които оказват влияние върху тяхната ефективност, както е посочено
по-горе са сложността на производствата и наличието на давностни срокове за
предявяване на искове за обезщетение, докато е висяща процедурата за
преустановяване и забрана. За да бъде предявен някой от тези два иска за
обезщетение (по чл. 188, ал. 1 или по чл. 189, ал. 1 от ЗЗП) е необходимо първо да е
установено нарушение на законодателството за защита на потребителите, чрез
заведен иск за преустановяване или за забрана на действия или търговски
практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите. Това
обикновено отнема доста дълъг период от време, през който в много случаи изтича
давностния срок за предявяването на иск за обезщетение. Поради което, за
съжаление броя на заведените искове за обезщетение на вреди от приемането на
Закона за защита на потребителите до този момент е изключително малък. През
2009 г. „Федерацията на потребителите“, в качеството си на квалифицирана
организация е предявила иск за обезщетение на вреди на колективните интереси на
потребителите по чл.188 и чл.189, ал.1 от Закона за защита на потребителите.
Асоциация „Активни потребители“ също е предявила от 2007 година до момента
общо три иска за обезщетение на вреди за колективните интереси на потребителите
по Закона за защита на потребителите и „Сдружение за правна помощ на
потребителите“ е предявила един иск по чл. 188 от ЗЗП през 2016 г. Това са
единствените предявени иска за обезщетение на вреди за колективните интереси на
потребителите, които са увенчани с неуспех и не са помогнали на нито един
потребител да получи обезщетение.
Към настоящия момент възниква въпросът, дали съществуващият режим за
предявяване на колективни искове по Закона за защита на потребителите и ГПК не
се нуждае от промяна в светлината на икономическата глобализация и
дигитализация и във връзка с повишения риск от нарушения на законодателството
на ЕС, които засягат колективните интереси на потребителите и в светлината на
Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета относно
представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите.
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1.3. Кратко описание на новите моменти, предвидени в Директива (ЕС) 2020/1828
в сравнение с действащата уредба на колективните искове, предвидена в
Закона за защита на потребителите и в Гражданския процесуален кодекс.
Въпреки, че някои от правилата, които сега се регламентират в Директива (ЕС)
2020/1828 относно представителни искове за защита на колективните интереси на
потребителите, присъстват в българското законодателство, множество други
представляват новост.
В продължение на споменатите по-горе общи цели и проблеми, са необходими
множество надграждания спрямо съществуващата уредба за колективните искове за
защита на потребителите в България. Налага се да бъдат въведени и редица нови за
Закона за защита на потребителите и за Гражданския процесуален кодекс норми и
положения.
Идентифицираните проблеми не могат да бъдат решени в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа. Всичко
това налага приемането на отделен Закон за представителните искове за защита на
колективните интереси на потребителите, съдържащ следните основните
надграждания и нововъведения на Директива относно представителни искове:

Чл. 2 от Директива (ЕС) 2020/1828 разширява значително материалния обхват
на представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите,
т.е. на така наречените колективни искове.
Материалния обхват на директивата включва всички нарушения от страна на
търговците на законодателството на Съюза, изброени в Приложение I, които
увреждат или могат да увредят колективните интереси на потребителите в
различни сектори на икономиката, като финансови услуги, енергетика,
телекомуникации, здравеопазване и околна среда, защита на личните данни и др.
Материалния обхват на Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителните искове
за защита на колективните интереси на потребителите е приведен в съответствие с
обхвата на Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12
декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни
за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 2006/2004 (Регламент (ЕС) 2017/2394).
Регламент (ЕС) 2017/2394 създава условия за подобряване на трансграничното
прилагане на законодателството за защита на потребителите и дава възможност на
органите на държавите-членки на ЕС за защита на потребителите и на
Европейската комисиия да предприемат координирани действия за правоприлагане
с цел разглеждане на трансгранични нарушения на равнище ЕС. Същевременно,
Регламент (ЕС) 2017/2394 не предоставя възможност за обезщетение на
потребителите, засегнати от трансгранични нарушения. Разпоредбите на Директива
(ЕС) 2020/1828 относно представителните искове допълват Регламент (ЕС)
2017/2394. И двата правни инструмента имат една цел, която е преустановяване на
нарушенията и защита на интересите на голям брой потребители. Разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2017/2394 постигат това чрез административното сътрудничество
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между органите, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на
потребителите, докато разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/1828 предоставят

възможност за защита на колективните интереси на потребителите чрез
представителни искове за преустановяване или забрана на практики, които са в
нарушение на колективните интереси на потребителите и представителни искове за
обезщетeние за вреди на колективните интереси на потребителите.
Съгласно, действащото национално законодателство (чл.186, ал.1 от Закона за
защита на потребителите), квалифицираните организации могат да предявят искове
за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в
нарушение на колективните интереси на потребителите. Разпоредбата на чл.186, ал.
2 от ЗЗП, пък определя какво е нарушение на колективните интереси на
потребителите. Съгласно тази разпоредба „нарушение на колективните интереси на
потребителите“ е всяко действие, което уврежда колективните интереси на
потребителите и противоречи на разпоредбите на десет закона и на други закони,
имащи отношение към защитата на потребителите. На пръв поглед, изглежда, че
материалния обхват на уредбата на колективинте искове в ЗЗП е много по-широк от
този, предвиден в Директива (ЕС) 2020/1828. Това обаче не е съвсем сигурно,
предвид на това, че в приложение I на Директива (ЕС) 2020/1828 относно
представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите са
посочени конкретно 66 европейски директиви и регламенти, или съответни техни
разпоредби, при чието нарушаване квалифицираните организации могат да
предявят представителен иск за преустановяване или забрана на практики, които
са в нарушение на колективните интереси на потребителите. Необходимо е да се
хармонизира националното законодателство с изискванията на Директива (ЕС)
2020/1828 по отношение на материалния обхват на исковете за преустановяване
или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите.
По отношение на искове за обезщетeние за вреди на колективните интереси на
потребителите, разпоредбите на глава XXXIII от ГПК не съдържат ограничение
относно техния материален обхват, тъй като такива искове могат да се предявяват от
името на лица, увредени от всяко нарушение на законодателството, а не само на
законодателството за защита на потребителите. Следователно, трябва да се има
предвид, че исковете за обезщетение за вреди, уредени в ГПК имат много по широк
персонален обхват и не се ограничават до обезщетение за вреди на колективните
интереси на потребителите, а до много по широк кръг лица, в т.ч. и такива, които не
са потребители.

Чл. 4 от Директива (ЕС) 2020/1828 относно определя критериите на които трябва
да отговарят квалифицираните организации за да имат право да предявяват
представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите,
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както и задълженията на държавите-членки на ЕС, свързани с определянето на
квалифицираните организации.
Съгласно Директива (ЕС) 2020/1828, квалифицираните организации трябва
да отговарят на определени критерии. За целите на трансграничните
представителни искове квалифицираните организации трябва да отговарят на
еднакви критерии в рамките на Европейския Съюз. За да бъдат признати за
квалифицирани организации, имащи право да предявяват представителни искове
за защита на колективните интереси на потребителите, съответните организации
трябва да отговарят на следните изисквания:
- са юридически лица, надлежно учредени в съответствие с националното
право на определящата ги държава-членка на ЕС;
- имат определено ниво на постоянство и на обществена дейност;
- са с нестопанска цел и имат законен интерес предвид, предмета на своята
дейност, към защитата на интересите на потребителите, както е предвидено в
правото на ЕС;
- срещу тях не трябва да има открито производство по несъстоятелност и те не
следва да бъдат обявени в несъстоятелност;
- са независими и да не се влияят от лица, различни от потребителите, които
имат икономически интерес от предявяване на представителни искове, поспециално от търговци, включително в случай на финансиране от трети страни;
- да имат установени процедури за предотвратяване на влияние от трети
страни, както и за предотвратяване на конфликт на интереси между тях, лицата,
които им предоставят финансиране и интересите на потребителите. Това изискване
се налага в интерес на квалифицираните организации в целия Европейски съюз и с
цел по-добра защита на потребителите.
Критериите, на които трябва да отговарят квалифициринати организации по
сега действащото законодателство (Закон за защита на потребителите и Наредба №1
за критериите на които трябва да отговарят квалифицираните организации в
република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на
колективните интереси на потребителите) се различават от тези определени в
Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителните искове за защита на
колективните интереси на потребителите.

Чл. 7 от Директива (ЕС) 2020/1828 определя мерките, които могат да бъдат
търсени в рамките на представителните искове за защита на колективните интереси
и възможността квалифицираните организации да поискат налагането
едновременно в рамките на един представителен иск на мерки за преустановяване
или забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на
потребителите и на мерки за обезщетение за вреди на колективните интереси на
потребителите.
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За разлика от досега действащия правен режим, при който не е възможно в
рамките на едно производство да се поискат едновременно мерки за
преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на колективните
интереси на потребителите и на мерки за обезщетение за вреди на колективните
интереси на потребителите, Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителните
искове предоставя възможност на квалифицираните организации да поискат
налагането едновременно в рамките на един представителен иск за защита на
колективните интереси на потребителите на мерки за преустановяване и на мерки
за обезщетение. С новата уредба следва да се уредят в детайли мерките за
преустановяване или забрана и мерките за обезщетение (чл. 8 и чл. 9 на
Директивата). Към настоящият момент, националното законодателство не съдържа
детайлна регламентация по отношение на мерките за обезщетение. Директива (ЕС)
2020/1828 относно представителните искове за защита на колективните интереси на
потребителите предвижда търговецът да предостави на заинтересованите
потребители някои от следните мерки за обезщетение: ремонт, замяна, намаляване
на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена.
Необходимо е да се предвидят законодателни промени, които да позволят
квалифицираните организации в рамките на едно производство да поискат
налагането на мерки за преустановяване или забрана на практики, които са в
нарушение на колективните интереси на потребителите и на мерки за обезщетение за

вреди на колективните интереси на потребителите.
Чл. 10 от Директива (ЕС) 2020/1828 съдържа изисквания за финансиране на
представителните искове за налагане на мерки за обезщетение.
За разлика от действащото национално законодателсто за колективните
искове, което не съдържа изисквания относно финансиране на представителните
искове за обезщетение, Директива (ЕС) 2020/1828 съдържа конкретни изисквания
към финансиране на квалифицираните организации. Съгласно разпоредбите на
Директивата, квалифицираните организации, които имат право да предявяват
представителни искове за обезщетeние за вреди на колективните интереси на
потребителите, трябва да бъдат напълно прозрачни относно източника на
финансиране на тяхната дейност като цяло и по-специално по отношение на
средствата, подкрепящи предявяването на искове за обезщетение, за да се даде
възможност на съдилищата да преценят дали е възможно да има конфликт на
интереси между финансиращата трета страна и квалифицираната организация, и
за да се избегне рискът от злоупотреба със водене на съдебни дела, например между
конкуренти, както и да се прецени дали третото лице, което финансира
представителния иск, разполага с достатъчно ресурси, за да изпълни финансовите
си ангажименти към квалифицирания орган. В тази връзка, Директива (ЕС)

2020/1828 съдържа следните изисквания:
1) решенията на квалифицираните организации в контекста на
представителния иск, включително решенията за споразумения трябва да не са
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повлияни неправомерно от трета страна по начин, който би бил в ущърб на
колективните интереси на заинтересованите от представителния иск потребители;
2) представителният иск да не е предявен срещу ответник, който е конкурент
на предоставящото средствата лице, или срещу ответник, от когото предоставящото
средствата лице е зависимо.

Чл. 13 от Директива (ЕС) 2020/1828 съдържа изискване за предоставяне на
информация за представителните искове за защита на колективните интереси на
потребителите от страна на квалифицираните организации.
Директивата изисква от квалифицираните организации да предоставят
информация на своята интернет страница, относно представителните искове, които
са решили да предявят пред съд, за актуалното състояние на представителните
искове, които вече са предявили пред съд или за резултатите от предявени
представителни искове. Това изискване е свързано с необходимостта
заинтересованите потребители от един бъдещ представителен иск за обезщетение да
могат своевременно да изразят съгласието си или нежеланието си да бъдат
представлявани в колективиня иск, т.е. да вземат участие в иска или да не участват
в представителния иск. Съгласно действащото национално законодателство, и по
точно, разпоредбата на чл. 382 от ГПК, съществува единствено изискване за
разгласяване на предявяването на иска, след като същият е бил предявен.

Чл. 15 от Директива (ЕС) 2020/1828 определя действието на окончателните
решения по представителните искове за защита на колективните интереси на
потребителите
Директивата установява последиците от окончателните решения по
представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите,
установяващи нарушението на законодателството на ЕС включено в нейния обхват.
Съгласно директивата, окончателните решения постановени от съд или от
административен орган на която и да е държава-членка на ЕС относно извършено
нарушение, което уврежда колективните интереси на потребителите, може да се
използва от всички заинтересовани страни като доказателство, в контекста на всеки
друг иск за обезщетение срещу същия търговец за същата практика, пред
съдилищата или административните органи на тези държави-членки. Съгласно
Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителните искове зазащита на колективните
интереси на потребителите, такива действия за обезщетение могат да се предприемат
индивидуално от потребителите. Съгласно директивата, решение за установяване
на нарушение на законодателството, което е станало окончателно следва да се
приеме за неопровержимо доказателство във всички последващи действия за
обезщетение в същата държава-членка на ЕС. Така ще се избегне правната
несигурност и ненужните разходи за всички участващи страни, включително и за
съдебната власт. По същите причини при трансгранични представителни искове,
при окончателните решения, постановени от съд или административен орган за
установяване на нарушение на правото на Съюза по силата на настоящата
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директива ще се създаде оборима презумпция, че е имало нарушение на
законодателството на Съюза.
Действащото национално законодателство не предвижда такава възможност.

Чл. 16 от Директива (ЕС) 2020/1828 урежда давностните срокове относно
представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите.
Директивата предвижда висящ представителен иск за преустановяване или
забрана да води до спиране или прекъсване на приложимите давностни срокове по
отношение на потребителите, заинтересовани от представителния иск за защита на
колективните интереси на потребителите, така че тези потребители, независимо
дали действат индивидуално или са представлявани от квалифицирана
организация, да не бъдат възпрепятствани впоследствие да предявят иск за
обезщетение във връзка с предполагаемото нарушение поради изтичане на
давностните срокове в хода на представителния иск за за преустановяване или

забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на
потребителите. Съгласно действащото национално законодателство (ГПК), при
висящ колективен иск за преустановяване или забрана на практика, съставляваща
нарушение на законодателството за защита на потребителите, давностните срокове
за предявяване на иск за обезщетение във връзка с предполагаемото нарушение не
спират да текат, което представлява голям проблем. Това е така, защото тези дела
обикновено отнемат доста време, след приключването на които вече е изтекла 5
годишната давност за предявят иск за обезщетение.

Чл. 18 от Директива (ЕС) 2020/1828 регламентира режима за предоставяне на
доказателства.
Директивата съдържа правила относно представянето на доказателства, които се
различават от общите правила за представяне на доказателства, предвидени в
националното законодателство (ГПК). Предвид на това, че доказателствата са от
съществено значение за установяване на това, дали даден представителен иск за
преустановяване или забрана или на мерки за обезщетение за вреди на
колективните интереси на потребителите е основателен, от изключителна важност е
наличието на такива разпоредби. Отношенията между търговците и потребителите
често се характеризират с асиметрия на информацията и необходимите
доказателства може да се притежават изключително от търговеца, което да ги прави
недостъпни за квалифицираната организация. Поради това, Директивата
предвижда квалифицираните организации да
имат право да поискат от
компетентния съд да разпореди на търговеца да разкрие доказателства, свързани с
представителния иск за защита на колективните интереси на потребителите. От
друга страна, като се вземе предвид принципът за обезпечаване на равни
процесуални възможности за страните, търговецът следва да има същото право да
изисква доказателства, които се контролират от квалифицираната организация.

Чл. 19 от Директива (ЕС) 2020/1828 относно регламентира санкциите.
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Директивата изисква установяване на система от санкции, приложими, както
при неизпълнение или неспазване на мерки за преустановяване или забрана на
практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, така и
при неизпълнение от страна на търговец на мерки във връзка с предоставяне на
информация, относно всяко окончателно решение или споразумение, и също при не
предоставяне на разпоредени от съда доказателства. Установяването на силен
механизъм за налагане на санкции е сериозен стимул за търговците да спазват
окончателните решения и одобрените споразумения.
По настоящия режим по ГПК не се предвиждат санкции при неизпълнение от
страна на търговец на мерки във връзка с предоставяне на информация за
предявения колективен иск

2. Заинтересовани страни
2.1. Заинтересовани страни
За идентифициране на заинтересованите и засегнати страни са използвани
насоките от Ръководството за извършване на предварителна оценка на
въздействието.
Основният кръг от заинтересовани страни, върху които новата регулация ще
окаже пряко влияние са:
- Потребители, чийто права могат да бъдат засегнати или вече са засегнати в
резултат на неспазване на разпоредбите на законодателството за защита на
потребителите;
- Търговци, които не спазват разпоредбите на законодателството за защита на
потребителите;
- Квалифицирани организации, имащи право да предявяват представителни
искове за защита на колективните интереси на потребителите, които са признати от
министъра на икономиката и индустрията и са включени в списъка на
квалифицираните организации в Република България, имащи право да предявява
представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите;
- Квалифицирани организации определени от държави-членки на ЕС за
предявяване на трансгранични представителни искове;
Косвено засегнати лица са:
- Търговците, които спазват разпоредбите на законодателството за защита на
потребителите;
Засегнати органи за надзор и държавни органи:
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- Комисия за защита на потребителите – като квалифицирана организация в
Република България, имаща право да предявява представителни искове за
преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на колективните
интереси на потребителите и за обезщетение за вреди на колективните интереси на
потребителите;
- Министерство на икономиката и индустрията – като компетентен орган за
признаване на квалифицираните организации за предявяване на представителни
искове за защита на колективните интереси на потребителите;
- Съдилищата в Република България – като органи на съдебната власт, които
разглеждат и се произнасят по предявени представителни искове за защита на
колективните интереси на потребителите;
- Европейския потребителски център в България – като орган предлагащ
безплатна и индивидуална информация, съвети и съдействие на потребители, които
имат проблеми с покупки зад граница в ЕС, Исландия, Норвегия или Обединеното
кралство;

2.2. База за извършване на оценката
Настоящата оценка на въздействието се основава на:
- извършената на ниво ЕС оценка на въздействието на Предложения за
Директива на Европейския парламент и на Съвета (1) за изменение на Директива
93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. , Директиви 98/6/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на по-доброто прилагане и модернизиране на правилата за защита на
потребителите в ЕС и (2) относно представителните искове за защита на
колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО
относно исковете за преустановяване на нарушения, която може да бъде намерена
на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018SC0096 ;
- „Проверката за пригодност“ по Програмата за пригодност и резултатност на
регулаторната рамка, която обхваща Директива 2009/22/ЕО относно исковете за
преустановяване на нарушения. Резултатите може да се видят в Работен документ
на службите на Комисията SWD (2017) 208 final и SWD(2017) 209 final от 23 май
2017 г., достъпни на: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332;
- Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския
икономически и социален комитет относно изпълнението на Препоръка на
Комисията от 11 юни 2013 г. за общи принципи на механизмите за колективна
защита относно исковете за преустановяване и забрана, свързани с нарушения на
права и исковете за обезщетение в държавите-членки, предоставени, съгласно
правото на Европейския съюз (2013/396/ЕС), който може да бъде намерен на:
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)40&lang=en;
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- Първоначална Оценка на въздействието за преразглеждане на Директива
2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения, която може да бъде
намерена
на:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/1170-A-New-Deal-for-Consumers-revision-of-the-Injunctions-Directive_en

3. Цели
3.1. Общи цели на ниво на Европейски съюз
Според Обобщената оценка на въздействието, придружаваща предложението за
Директива относно представителните искове за защита на колективните интереси
на потребителите („Обобщената оценка на въздействие“), с Директивата се цели на
първо място осигуряване на високо ниво на защита на икономическите интереси на
потребителите, чрез установяване на ефективни и ефикасни процесуални
механизми за представителни искове за преустановяване или забрана на практики,
които са в нарушение на колективните интереси на потребителите и за обезщетение
за вреди на колективните интереси на потребителите, както на европейско, така и
на национално ниво. Наличието на процесуален механизъм за представителни
искове в държавите-членки на ЕС ще повиши доверието на потребителите и ще им
даде възможност да упражняват ефективно своите права.
На второ място, Директива относно представителните искове за защита на
колективните интереси на потребителите има за цел да насърчи гладкото и
безпрепятствено функциониране на Вътрешния пазар в полза на потребителите и
търговците. По-ефективните процедури за преустановяване и забрана на практики,
които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите и
възможността
за
отстраняване
на
последиците
от
нарушенията
на
законодателството за защита на потребителите ще осигурят по-добро
функциониране на Вътрешния пазар.

3.2. Специфични цели на национално ниво
Наред със заложените на европейско ниво общи цели, законопроектът преследва
следните специфични цели:

Цел 1: Подобряване ефективността на съществуващия механизъм за
предявяване на искове за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на колективните интереис на потребителите.
Подобряване ефективността на съществуващия механизъм за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите в ситуации на масово увреждане ще бъде постигнато чрез
разширяване обхвата на законодателството за защита на потребителите, към което
ще се прилагат
механизма за преустановяване и забрана на практики,
съставляващи нарушение. Проекта на Закон за представителните искове за защита
на колективните интереси на потребителите ще разшири материалния обхват за
прилагане на съществуващия механизъм за предявяване на искове за
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преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на колективните
интереси на потребителите. Предвид на това, че потребителите действат в рамките
на разширен и все по-цифров пазар, постигането на високо равнище на защита на
потребителите налага разширяване обхвата на исковете за преустановяване и
забрана на нарушения и по отношение на защита на данните, финансовите услуги,
пътуване и туризъм, енергетика и телекомуникации. Предвид на това, че е налице
повишено търсене от страна на потребителите на финансови и инвестиционни
услуги, е важно да се подобри прилагане на законодателството за защита на
потребителите и в тези области, както и в областта на цифровите услуги и защита на
данните. По този начин механизма за преустановяване и забрана на практики,
които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите ще стане
по-надежден в бъдеще и ще реагира на различни форми на нарушения в ситуации
на масови вреди.
Чрез
опростяване
и
подобряване
на
съществуващата
процедура,
продължителността на съдебните искове ще бъде съкратена. Без тази намеса
търговците-нарушители ще продължат да нарушават законодателството за защита
на потребителите за дълъг период от време, докато тече процедурата и по този
начин ще продължават да извличат незаконни печалби и да увреждат интересите
на потребителите.
На следващо място, ще се подобри ефективността на съществуващия
механизмъм за предявяване на искове за преустановяване и забрана на практики,
които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите в ситуации
на масово увреждане чрез предоставяне на възможност, квалифицираните
организации да поискат налагане едновременно преустановяване и/или забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите и
за обезщетение за вреди на колективните интереси на потребителите в рамките на
един колективен иск. Това ще повиши ефективността и използването на
процедурите за защита на колективните интереси на потребителите.
Чрез въвеждането на по ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за
неспазване на решенията на съдилищата, ще се повиши спазването на съдебните
решения от страна на търговците нарушители по процедурите за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите. Въвеждането на по-строги санкции за неспазване на съдебните
решения ще доведе до увеличаване доверието на потребителите и до ефективно
прилагане на законодателството за защита на потребителите.
Създаването на по-ефективен механизъм за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите в
ситуации на масово увреждане ще доведе до намаляване броя на нарушенията, и
съответно до повишаване благосъстоянието на потребителите и постигането на
равни условия за бизнес за търговците.

Цел 2: Отстраняване на последиците от нарушенията на законодателството за
защита на потребителите, които засягат колективните интереси на потребителите.
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Отстраняване на последиците от нарушенията на законодателството за защита
на потребителите, които засягат колективните интереси на потребителите ще бъде
постигнато чрез осигуряване на възможност за обезщетение за вреди на
потребителите, чиито колективни интереси са били нарушени. Със законопроекта
ще се въведе възможност да се ползват съдебните решения по искове за
преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на колективните
интереси на потребителите като доказателство за извършени нарушения, в искове
за обезщетeние за вреди на колективните интереси на потребителите. При издадено
решение на съда за преустановяване или забрана на практика, която е в нарушение
на колективните интереси на потребителите, те ще могат да разчитат на
обезщетение за нанесените им вреди, без да е необходимо отново да доказват
нарушението в отделна съдебна процедура.
Наличието на
по-ефективен и по-ефикасен процесуален механизъм за
обезщетяване на потребителите в ситуации на масово увреждане ще позволи на
квалифицираните организации да предявяват представителни искове с цел
обезпечаване спазване на съответните разпоредби на европейското право, включени
в приложение I на директивата. Това ще способства за преодоляване на пречките,
които срещат потребителите при водените от тях индивидуални искове за
обезщетение за вреди.

4. Варианти на действие
Доколкото законопроектът има за ключова цел транспониране в националното
законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителните искове
за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива
2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно
исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на
потребителите, е необходимо Република България да предприеме определени
законодателни действия, като вариантът „Без действие“ е неприложим.
Следващият анализ се фокусира върху избора на едно или друго действие във
връзка с националните правомощия, които са предоставени на държавите-членки
на ЕС, произтичащи от или във връзка с Директива (ЕС) 2020/1828 при нейното
транспониране, с оглед разрешаване на проблемите, описани в Раздел 1 по-горе.
В зависимост от законодателните решения по отношение на различните опции и
дискреции, предвидени в Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителните
искове за защита на колективните интереси на потребителите, се очертават три
основни подхода за разрешаване на Проблеми 1 и 2: Вариант 0 „Без действие“, при
който българското законодателство по същество няма да се възползва от
предоставените национални правомощия; Вариант 1 „Приемане на Закон за
представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите“,
при който с новата уредба ще бъдат въведени по съществено всички разпоредби,
предвидени в Директива (ЕС) 2020/1828 и Вариант 2 „Промяна в Закона за защита
на потребителите и в ГПК“, при който новата уредба ще възприеме част от
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разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/1828. В тази връзка, таблицата по-долу
описва всеки от трите варианта на действие, като представя поотделно рисковете от
избора на всеки от тях за разрешаването на Проблеми 1 и 2.

Проблеми 1 и 2
Вариант 1 „Приемане на
Закон за
представителните искове
за защита на
колективните интереси
на потребителите“

Вариант 2 „Промяна в
Закона за защита на
потребителите и в
ГПК“

Описание:

Описание:

Описание:

При този вариант не се
предвижда предприемане на
действия по повод промяна в
настоящата нормативна уредба
относно колективните искове за
преустановяване и забрана на
нарушения
на
законодателството за защита
на
потребителите
и
за
обезщетение на потребителите,
предвидена в Закона за защита
на
потребителите
и
Гражданския
процесуален
кодекс.
Този
вариант
предполага
запазване
на
съществуващата
нормативна
уредба
и
ненамеса
в
обществените
отношения,
попадащи
в
сферата
на
действие
на
оценяваната
политика. Като резултат се
запазват
идентифицираните
текущи проблеми, описани в
раздел 1 по-горе:

При този вариант се предлага
разрешаване
на
идентифицираните проблеми чрез
въвеждане на разпоредбите на
Директива (ЕС) 2020/1828 относно
представителните
искове
за
защита на колективните интереси
на потребителите в самостоятелен
закон. Този закон ще въведе
изискванията на директивата във
връзка с материалноправните и
процесуалните й
разпоредби.
Законът ще съдържа:

Вариант
2
предлага
разрешаване
на
идентифицираните проблеми
чрез
усъвършенстване
на
правната уредба на Закона за
защита на потребителите и на
Гражданския
процесуален
кодекс.
По-конкретно
този
вариант
предвижда
материално
правните
разпоредби на Директива (ЕС)
2020/1828
относно
представителните искове за
защита
на
колективните
интереси на потребителите да
бъдат въведени, доколкото е
възможно,
в
ЗЗП,
а
разпоредбите на директивата,
които
се
отнасят
до
производството по двата вида
колективни искове да бъдат
уредени в глава XXXIII на
ГПК.

Вариант 0
„Без действие“:

•неефективен механизъм за
преустановяване и забрана на
практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството за защита
на потребителите в ситуации
на масово увреждане и
• неефективен механизъм за
обезщетяване на потребителите
за вреди в ситуации на масово
увреждане.
Идентифицираните проблеми
са свързани с действащата
регулаторна рамка в Закона за
защита на потребителите и в
Гражданския
процесуален
кодекс. Тяхното преодоляване
не може да се постигне по пътя
на запазване на настоящата

• изисквания към националните и
трансграничните представителни
искове за преустановяване или
забрана на практики, които са в
нарушение
на
колективните
интереси на потребителите;
• изисквания към националните и
трансграничните представителни
искове за обезщетение за вреди
на колективните интереси на
потребителите;
•
изисквания
към
квалифицираните
организации,
имащи право да предявяват
представителни искове за защита
на колективните интереси на
потребителите;
•
разпоредби
относно
материалния и персонален обхват
на представителните искове за
защита на колективните интереси
на потребителите;
• ще се определи предмета на
представителните
искове
за
защита на колективните интереси
на потребителите;
•
общи
положения
относно
предявяването на представителни
искове за защита на колективните
интереси на потребителите –

По отношение на Закона за
защита на потребителите:
Вариант
2
предполага
изменения и допълнения на
глава
девета,
раздел
IV
“Средства
за
колективна
защита.
Искове
за
преустановяване на нарушения
и
за
обезщетение
на
потребителите“ на Закона за
защита
на
потребителите,
които да включат следните
елементи:
•
изисквания
към
националните
и
трансграничните
представителни
искове
за
преустановяване или забрана
на практики, които са в
нарушение на колективните
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Проблеми 1 и 2
Вариант 0
„Без действие“:

правна уредба. Настоящата
правна рамка от една страна, е
пряко свързана с неефективен
механизъм за преустановяване
и забрана на практики и за
обезщетяване за вреди на
потребителите в ситуации на
масово увреждане, а от друга –
не съответства на преките
задължения на държавата,
произтичащи от европейското
законодателство за защита на
потребителите. Ако не се
предприемат
никакви
действия, Република България
като държава-членка на ЕС
няма
да
изпълни
задължението си да въведе в
националното законодателство
изискванията на Директива
(ЕС) 2020/1828 на Европейския
парламент и на Съвета от 25
ноември 2020 година относно
представителните искове за
защита
на
колективните
интереси на потребителите,
което ще доведе до стартиране
на
наказателна
процедура
срещу страната ни и налагане
на сериозни санкции.
При Вариант 0 „Без действие“
посочените
проблеми
ще
продължават да проявяват
негативните
си
последици
както
по
отношение
на
правоприлагането, така и по
отношение на отражението им
върху
потребителите
и
лоялните търговци, спазващи
изискванията
на
законодателството за защита
на потребителите.
С оглед изискванията за
прогнозиране по какъв начин
би
се
развила
текущата
ситуация и какво би се случило
с идентифицираните проблеми,
при положение, че не бъдат
предприети мерки за тяхното
разрешаване, се установява, че
запазването
на
статуквото
няма възможност да повиши

Вариант 1 „Приемане на
Закон за
представителните искове
за защита на
колективните интереси
на потребителите“

Вариант 2 „Промяна в
Закона за защита на
потребителите и в
ГПК“

условия
за
допустимост
на
представителния иск, проверка на
условията за предявяване на
представителния иск, подготовка
на делото за разглеждане и
представянето на доказателства;

интереси на потребителите;

•общи
положения
относно
представителните
искове
за
преустановяване или забрана на
практики, които са в нарушение
на колективните интереси на
потребителите;
•общи
положения
относно
представителните
искове
за
обезщетение
на
вреди
на
колективните
интереси
на
потребителите;
•действие на решенията
по
представителни искове за защита
на колективните интереси на
потребителите;
•санкционни разпоредби.
Вариант
1
ще
предостави
производства по национални и
трансгранични
представителни
искове за преустановяване или
забрана на практики и за
обезщетение
за
вреди
на
колективните
интереси
на
потребителите в ситуации на
масово щети, които ще са със
следните характеристики:
- производствата ще обхващат
цялото законодателство на ЕС,
което е от значение за защитата
на колективните интереси на
потребителите
(включено
в
приложение I на Директива (ЕС)
2020/1828);
- квалифицираните организации
ще предявяват представителни
искове за преустановяване или
забрана на практики и за
обезщетение
за
вреди
на
колективните
интереси
на
потребителите в ситуации на
масово щети, при спазване на
критериите за независимост;
- създаване на единна процедура,
при
която
квалифицираните

•
изисквания
към
националните
и
трансграничните
представителни
искове
за
обезщетение за вреди
на
колективните
интереси
на
потребителите;
•
изисквания
към
квалифицираните
организации, имащи право да
предявяват
представителни
искове
за
защита
на
колективните
интереси
на
потребителите;
• материален и персонален
обхват на представителните
искове
за
защита
на
колективните
интереси
на
потребителите;
• предмет на представителни
искове
за
защита
на
колективните
интереси
на
потребителите;
•санкционни разпоредби.
По отношение на Гражданския
процесуален кодекс:
Вариант
2
предполага
извършване на изменения и
допълнения в глава XXXIII
"Производство по колективни
искове"
на
Гражданския
процесуален кодекс, които да
включат следните мерки:
• общи положения относно
предявяване
на
представителни
искове
за
защита
на
колективните
интереси на потребителите –
условия за допустимост на
представителния иск, проверка
на условията за предявяване
на
представителния
иск,
подготовка
на
делото
за
разглеждане и представянето
на доказателства;
•общи
положения
по
отношение
на
представителните искове за
преустановяване или забрана
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Проблеми 1 и 2

„Без действие“:

Вариант 1 „Приемане на
Закон за
представителните искове
за защита на
колективните интереси
на потребителите“

Вариант 2 „Промяна в
Закона за защита на
потребителите и в
ГПК“

нивото
на
защита
на
икономическите интереси на
потребителите и да насърчи
гладкото и безпрепятствено
функциониране на Вътрешния
пазар в полза на потребителите
и търговците.

организации ще могат да поискат
от съдилища преустановяване на
нарушаване
на
колективните
интереси на потребителите и
обезщетение
за
вреди
на
колективните
интереси
на
потребителите;

на практики, които са в
нарушение на колективните
интереси на потребителите;

Вариантът,
запазващ
статуквото
следва
да
се
разгледа и в контекста на
провежданата
национална
политика
за
защита
на
потребителите.
При
този
вариант ще продължат да
действат
неефективни
механизми за преустановяване
и забрана на практики в
ситуации на масово увреждане,
от
което
ще
загубят
потребители,
лоялните
търговци и квалифицираните
организации.

- установяване на максимални
срокове
за
всеки
етап
от
производството,
определени
в
закона, като същевременно ще се
оставя право на преценка на
съдилищата да вземат предвид
конкретните
обстоятелства
по
случая;

Вариант 0

Всичко
изложено
налага
категоричния
извод,
че
идентифицираните проблеми в
правната
рамка
относно
колективната
защита
на
потребителите не могат да
бъдат
преодолени
чрез
запазване
на
настоящата
правна уредба.

- съдът ще има правомощие да
изисква
от
търговеца
да
предостави информация, с която
разполага, необходима за оценка
на
законосъобразността
на
практиката,
предмет
на
производството
за
преустановяване или забрана на
практики;
- съдът ще има правомощие да
покани
квалифицираната
организация и търговеца да
договарят
извънсъдебно
споразумение;
ако
бъде
постигнато
споразумение, то ще подлежи на
одобрение от съда;
- публикуване на решението за
преустановяване
или
забрана
(например
уебсайт,
вестници,
социални медии) и, когато е
възможно,
индивидуално
информиране за това на всички
заинтересовани потребители;
- осигуряване на ефективни,
пропорционални и възпиращи
финансови санкции в случай на
неспазване от страна на търговеца
на решенията по производствата;
възможност
за
всички
заинтересовани потребители да се
позоват на решението, с което се
преустановява
или
забранява
дадена
практика,
като
доказателство за нарушение на
правото на ЕС при последващи
действия, включително и при

•общи
положения
отношение
представителните искове
обезщетение за вреди
колективните
интереси
потребителите;

по
на
за
на
на

•действие на решенията по
представителни
искове
за
защита
на
колективните
интереси на потребителите.
Трябва да се има предвид, че
разпоредбите на глава XXXIII
от Гражданския процесуален
кодекс не са приложими само
за
случаи
на
увредени
колективни
интереси
на
потребители, но и за други
случаи
на
увредени
колективни интереси на широк
кръг лица, за нарушение на
други закони (например за
нарушения в областта на
околната среда, конкурентното
право, или пък случаи когато
се оспорва решение на общото
събрание
на
акционерно
дружество с издадени акции на
приносител
или
на
инвестиционно дружество от
отворен тип и др.). При този
вариант
на
действие,
промените които ще бъдат
направени
във
връзка
с
транспониране
разпоредбите
на
Директива
относно
представителни искове в глава
XXXIII на ГПК, "Производство
по колективни искове" ще се
отнасят също за производства
за защита на всички видове
колектвини интереси, в т.ч. и
на интереси различни от
интересите на потребителите.
Като
цяло
Вариант
2,
предполагащ извършването на
промени в Закона за защита на
потребителите и в ГПК е
насочен в голяма степен към
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Проблеми 1 и 2
Вариант 0
„Без действие“:

Вариант 1 „Приемане на
Закон за
представителните искове
за защита на
колективните интереси
на потребителите“

Вариант 2 „Промяна в
Закона за защита на
потребителите и в
ГПК“

искове за обезщетение за вреди.

постигане на целите по раздел
3 чрез провеждане на редица
изменения и допълнения на
Закона
за
защита
на
потребителите
и
на
Гражданския
процесуален
кодекс.

Възприемането на този вариант
ще направи правната защита на
потребителите по-лесна и поефективна, като по този начин ще
намали вредите за потребителите.
Чрез подобряване ефективността
на съществуващия механизъм за
преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение
на законодателството за защита
на потребителите и на механизма
за обезщетение на потребителите
в ситуации на масово увреждане
ще се повиши доверието на
потребителите. Търговците, които
спазват
изискванията
на
законодателството ще извлекат
ползи от лоялната конкуренция.
Като цяло Вариант 1 „Приемане
на Закон за представителните
искове за защита на колективните
интереси на потребителите“ е
насочен в най-голяма степен към
отстраняване
изцяло
на
проблемите, идентифицирани в
раздел 1 и постигане на целите по
раздел 3.

Слабите
страни
на
този
вариант се състоят в това, че
промените, които ще бъдат
направени
във
връзка
с
транспониране
разпоредбите
на Директива (ЕС) 2020/1828 в
глава
XXXIII
на
ГПК,
"Производство по колективни
искове" ще се отнасят за всички
производства по колективни
искове,а не само за колективни
искове
на
потребители.
Същевременно, тези промени
няма да разрешат изцяло
идентифицираните проблеми,
описани в раздел 1 по-горе.
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Доклад на цялостна предварителна оценка на въздействието
Законопроект за представителните искове за защита на колективните
интереси на потребителите
Проблем 1
Вариант 0
„Без действие“:

Неефективен
механизъм
за
преустановяване
и
забрана на практики,
които са в нарушение
на законодателството
за
защита
на
потребителите
в
ситуации на масово
увреждане.

Вариант 1 „Приемане
на Закон за
представителните
искове за защита на
колективните интереси
на потребителите“

Вариант 2 „Промяна
в Закона за защита
на потребителите и в
ГПК“

Рискове:

Рискове:

Рискове:

При Вариант 0 в България
няма да бъде подобрена
ефективността
на
съществуващия механизъм за
преустановяване и забрана на
практики, които съставляват
нарушение
на
законодателството за защита
на потребителите в ситуации
на масово увреждане. Ще
продължи
да
действа
неефективен механизъм за
преустановяване и забрана на
практики,
които
са
в
нарушение на колективните
интереси на потребителите.
От
това
ще
загубят
потребителите,
лоялните
търговци и квалифицираните
организации.

При Вариант 1, България ще се
възползва от значителна част от
дискрециите, предоставени от
Директива
(ЕС)
2020/1828
относно представителните искове
за защита на колективните
интереси, което ще допринесе за
създаване
на
подробна
нормативна уредба за исковете за
преустановяване или забрана на
практики, които са в нарушение
на колективните интереси на
потребителите. Това ще доведе до
известно
повишаване
на
административната тежест за
заинтересованите
лица
при
прилагане на новата уредба.
Съотношението между ползите от
новите
възможности
и
допълнителната тежест обаче ще
бъде балансирано и като цяло в
полза на потребителите.

При Вариант 2 част от
разпоредбите на Директивата
относно
представителните
искове
ще
бъдат
транспонирани в ЗЗП, а друга
част
в
ГПК.
Това
ще
допринесе за създаването на
сложна правна уредба, което
ще затрудни разрешаването
на Проблем 1.

При този вариант:
- няма да бъде разширен
обхвата на приложение на
съществуващия механизъм за
преустановяване и забрана на
практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството за защита
на
потребителите
по
отношение на важни за
потребителите области, като
финансови
услуги,
енергетика,
телекомуникации,
околна
среда и др. Това означава, че
в обхвата на съществуващия
механизъм
за
преустановяване и забрана на
практики,
които
са
в
нарушение на колективните
интереси на потребителите
няма да бъдат включени
важни
за
защитата
на
потребителите
инструменти
на ЕС, като правата на
пътниците,
енергетиката,
телекомуникациите
и
защитата на личните данни,

При Вариант 1 съществува риск
от допълнителни задължения за
Комисията
за
защита
на
потребителите,
свързани
с
ежегодното
предоставяне
на
Европейската
комисия
на
информация за броя и вида на
предявените
представителни
искове, с влязло в сила решение
на съда, за вида на нарушенията
и за страните по съответния
представителен
иск
и
за
резултатите
от
предяванети
представителни искове;

При възприемането на този
вариант,
промените
в
разпоредбите на глава XXXIII
от ГПК,
"Производство по
колективни
искове"
във
връзка с транспонирането на
новите изисквания относно
механизма
за
преустановяване и забрана на
практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството за защита
на потребителите ще се
прилагат за всички случаи на
увредени
колективни
интереси, а не само поотношение на колективните
интереси на потребителите.
Това ще доведе до ненужни
нови
изисквания
за
предявяване на колективни
искове за защита на други
легитимни интереси в други
области, като например права
на
работниците,
на
конкурентите и др.
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Доклад на цялостна предварителна оценка на въздействието
Законопроект за представителните искове за защита на колективните
интереси на потребителите
защита на потребителите на
финансови услуги и др.
- въздействието на решенията
за преустановяване и забрана
на
практики
ще
остане
ограничено. На практика,
решенията на съдилищата ще
продължават да има ефект
само
между
страните
в
конкретното
производство.
Това означава, че решението
на съда ще поражда ефект
само
по
отношение
на
търговеца, срещу който е
предявен
иска
за
преустановяване или забрана
на практики, които са в
нарушение на колективните
интереси на потребителите, но
не и по отношение на други
търговци, които използват
същата незаконна практика
или същите неравноправни
условия в предлаганите от тях
договори;
- няма да бъдат определени
подходящи
срокове
за
съответните
етапи
на
производството
по
колективния иск;
продължителността
на
процедурата
за
преустановяване и забрана на
практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството за защита
на потребителите в ситуации
на масово увреждане ще
остане необосновано дълга;
- размера на санкциите за
неспазване на решенията на
съда ще остане нисък;
несъответствието
на
разпоредби на ЗЗП и на ГПК
с
изискванията
на
европейското законодателство
ще
доведе
до
риск
от
образуване на наказателна
процедура,
поради
непривеждане на българското
законодателство
в
съответствие с изискванията
на
Директива (ЕС) 2020/1828.
Ако не бъдат разрешени
идентифицираните слабости в
съществяващия механизъм за
производство по исковете за
защита
на
колективните
интереси на потребителите,
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Законопроект за представителните искове за защита на колективните
интереси на потребителите
същите ще продължат да
оказват
неблагоприятно
влияние върху потребителите,
лоялните
търговци
и
квалифицираните
организации. Възможно е
също така, неблагоприятно
им
въздействие
да
се
задълбочи във времето с
увеличаване
обема
на
потребителските сделки в
резултат на глобализацията и
цифровизацията
на
икономиката.

Проблем 2
Вариант 0
„Без действие“:

Неефективен
механизъм
за
обезщетение
на
потребителите
в
ситуации на масово
увреждане.

Рискове:
При Вариант 0 в България
няма да бъде подобрена
ефективността на механизма
за
обезщетение
на
потребителите в ситуации на
масово
увреждане.
Ще
продължи
да
действа
неефективен механизъм за
обезщетение в ситуации на
масово увреждане, от което ще
загубят много потребители.
При този вариант, проблем 2
няма да бъде разрешен.
При този вариант:
- няма да бъдат подобрени
процедурните
стъпки
за
обезщетение на потребителите
в
ситуации
на
масово
увреждане;
- няма да бъдат въведени
правила
за
спиране
на
давностните
срокове
при
висящ представителен иск за
преустановяване или забрана
на практики, които са в
нарушение на колективните
интереси на потребителите;
- няма да бъде създадена
единна процедура, при която
квалифицираните
организации да могат да

Вариант 1 „Приемане на
Закон за
представителните
искове за защита на
колективните интереси
на потребителите“

Вариант 2 Изменение
на Закона за защита
на потребителите и

Рискове:

Рискове:

При Вариант 1 България ще
създаде работещ механизъм за
предявяване
на
колективни
искове за обезщетение за вреди на
колективните
интереси
на
потребителите.

При Вариант 2 част от
разпоредбите на Директива
(ЕС)
2020/1828
относно
представителните искове за
обезщетение за вреди на
колективните
интереси
на
потребителите
ще
бъдат
въведени в ЗЗП, а друга част в
ГПК. Това ще допринесе за
създаването на сложна правна
уредба, което ще затрудни
разрешаването на Проблем 2.

Ще бъде създадена по-детайлна
нормативна
уредба
относно
исковете за обезщетение за вреди
на потребителите в ситуации на
масово увреждане.
Това може да породи известно
повишаване
на
административната тежест за
заинтересованите
лица
при
прилагане на разпоредбите.
Съотношението между ползите от
новите
възможности
и
допълнителната тежест обаче, ще
бъде балансирано и като цяло в
полза на потребителите.
При Вариант 1 съществува риск
от
възникване
на
известни
организационни затруднения при
прилагане
на
предлаганите
изменения от страна на Комисия
за защита на потребителите и
квалифицираните организации.
Тези
затруднения
ще
имат
временен характер и ще бъдат

на ГПК“

При възприемането на този
вариант,
промените
в
разпоредбите на глава XXXIII
от ГПК "Производство по
колективни искове" във връзка
с транспонирането на новите
изисквания относно механизма
за обезщетяване за вреди на
колективните
интереси
на
потребителите в ситуации на
масово
увреждане
ще
се
прилагат за всички случаи на
увредени
колективни
интереси, а не само поотношение на колективните
интереси на потребителите.
Това ще доведе до ненужни
нови изисквания по отношение
на колективни искове, които са
различни от тези за защита на
потребителите.
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интереси на потребителите
поискат
от
съдилищата
преустановяване и забрана на
практики,
които
са
в
нарушение на колективните
интереси на потребителите и
обезщетение за вреди на
колективните интереси на
потребителите;

преодоляни след запознаване с
новите
изисквания
за
предявавене
на
искове
за
обезщетение
за
вреди
на
колективните
интереси
на
потребителите.

- ще е налице несъответствие
на разпоредби на ЗЗП и на
ГПК
с
изискванията
на
Директива
(ЕС)
2020/1828
относно
представителните
искове
за
защита
на
колективните интереси на
потребителите,
което
ще
доведе до риск от образуване
на наказателна процедура,
поради не привеждане на
българското законодателство в
съответствие с европейското.
Ако не бъдат разрешение
идентифицираните проблеми,
те ще продължат да оказват
неблагоприятно
влияние
върху
потребителите,
лоялните
търговци,
квалифицираните
организации и съдилищата.
Без законодателна намеса
търговците-нарушители
ще
продължат
да
нарушават
правото на ЕС и да извличат
незаконни печалби. Може да
се очаква неблагоприятното
им
въздействие
да
се
задълбочи във времето, с
нарастване
на
потребителските
сделки
в
резултат на глобализацията и
цифровизацията
на
икономиката.
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5. Анализ на въздействията
5.1. Определяне на икономическите, социалните и екологичните
въздействия
В този раздел от анализа са посочени основните икономически, социални и
екологични последици, които ще се проявяват при приемането и реализирането на
всеки един от разглежданите варианти за действие. Изясняването на
потенциалните основни въздействия, заедно с определянето на засегнатите страни, е
основа за последващото определяне на специфичните въздействия на отделните
варианти. Резултатите от анализа са представени в табличен вид, отделно за всеки
от вариантите.
Наличието на по-ефективен механизъм за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите и
за обезщетяване на потребителите в ситуации на масово увреждане ще допринесе за
контрол на пазарите, особено по отношение осигуряването на балансирани
договорни условия. Това ще донесе значителни ползи за потребителите в бъдеще,
когато пазарните условия се подобрят.
Въвеждането на по-ефективен механизъм относно исковете за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите, включено в Приложение I на Директива (ЕС) 2020/1828 и исковете за
обезщетение за вреди на потребителите в ситуации на масово увреждане ще
означава, че разходите за нарушения, накърняващи колективните интереси на
потребителите, ще бъдат поети от търговците-нарушители, а не от потребителите,
чийто права са били нарушени, или от търговците, спазващи закона. Въвеждането
на по-ефективен механизъм за защита на колективните интереси на потребителите
ще увеличи вероятността да бъдат разкрити по-голям брой незаконни практики и да
бъдат подведени под отговорност нарушителите. По този начин ще се спомогне
осезаемо за възпиране на бъдещи нарушения на правата на потребителите и за
насърчаване спазване на законодателството за защита на потребителите.
Наличието на по-ефективен механизъв за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите и
за обезщетение на потребителите за вреди в ситуации на масово увреждане ще
намали вредата за потребителите в България и в целия ЕС и ще допринесе за
осигуряване на равнопоставени условия и лоялна конкуренция, които са от
съществено значение за ефективното функциониране на единния пазар на ЕС и за
насърчаване на иновациите и инвестициите. Хармонизирането на процедурите за
преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на колективинте
интереси на потребителите и за обезщетение на потребителите за вреди в ситуации
на масово увреждане в целия ЕС ще доведе до равнопоставено третиране на
засегнатите потребители в подобни ситуации във всички държави-членки на ЕС.
По отношение на съдилищата, въвеждането на по-ефективен механизъм за
преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на колективните
интереси на потребителите и за обезщетение на потребителите за вреди в ситуации
на масово увреждане може да доведе до увеличаване на колективните искове за
преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на законодателството

за защита на потребителите и за обезщетение. Същевременно, исковете за
обезщетение на потребителите в ситуации на масово увреждане биха направили
излишни значителен брой индивидуални искове за обезщетение, като по този
начин, това ще доведе до повишаване на ефективността на съдебната система и
нейното рационализиране.
С приемането на законопроекта се очаква намаляване на нарушенията, което от
своя страна ще доведе до намаляване на вредите за потребителите, постигане на
равни условия за търговците и цялостно благосъстояние. Наличието на поефективен механизъм за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребителите и за обезщетение на
потребителите за вреди в ситуации на масово увреждане ще има положително
влияние върху поведението на търговците. В много случаи наличието на ефективен
механизъм за обезщетение на всички увредени потребители от дадено действие или
бездействие на търговците, би ги възпряло от извършване на нарушения или дори
би допринесло за доброволно обезщетение от страна на търговците-нарушители, без
да е необходимо предявяване на колективен иск от квалифицирана организация.
Това би довело до по-малко дела както за съдилищата, така и за търговците, чрез
стимулиране спазването на законодателството за защита на потребителите.
Въвеждането на по-ефективен механизъм за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите и
за обезщетение за вреди на потребителите в ситуации на масово увреждане ще
позволи прилагането на законодателството за защита на потребителите при
по-ниски разходи за всички заинтересовани страни: потребители, квалифицирани
организации, които ги представляват и търговци.
Създаването на по-ефективно производство за обезщетение на потребителите
за вреди в ситуации на масово увреждане ще донесе значителни ползи на
увредените потребители. Потребителите биха спестили пари и време с въвеждането
на подробна информация за техните права и възможност за получаване на
обезщетение в рамките на една процедура за преустановяване или забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите и
за обезщетение за вреди.
По-ефективния механизъм за преустановяване и забрана на практики, които
са в нарушение на колективните интереси на потребителите и по-ефективния
механизъм за обезщетение ще доведат до значителни спестявания за
квалифицираните организации. Усилията на квалифицираните организации да
докажат наличието на нарушение ще бъдат подпомогнати от предложените със
законопроекта правила за доказване. Доказателствата са от съществено значение за
установяване, дали даден представителен иск за налагане на мерки за
преустановяване или забрана на търговски практики, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите или за обезщетение за вреди на
колективните интереси на потребителите е основателен. Отношенията между
търговците и потребителите обаче често се характеризират с асиметрия на
информацията. Често пъти, необходимите доказателства в производствато по
колективен иск може да се притежават изключително от търговеца, което да ги
прави недостъпни за квалифицираните организации. Поради това, законопроектът
предвижда квалифицираните организации да имат правото да поискат от
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компетентния съд да разпореди на търговеца да разкрие доказателства, свързани с
техния иск. Същевременно, законопроектът гарантира, че окончателно решение на
съд на която и да е държава-членка на ЕС относно извършено нарушение на
законодателството за защита на потребителите, което уврежда техните колективни
интереси, може да се използва от всички страни като доказателство в контекста на
всеки друг иск за обезщетение за вреди срещу същия търговец за същата практика
пред съдилищата или административните органи на тези държави-членки.
Посочените спестявания ще бъдат значително подсилени от възможността за
предявяване на единна процедура за преустановяване и забрана на практики,
съставляващи нарушение и за обезщетение за вреди, като по този начин ще се
намалят процесуалните разходи за участващите страни.
Законопроектът няма да създаде допълнителни съществени изисквания към
търговците, които спазват изискванията. Напротив, търговците които спазват
изискванията на законодателството, които се конкурират с търговците- нарушители,
биха се възползвали от по-равнопоставени условия, благодарение на възпиращия
ефект на предложения ефективен механизъм за исковете за преустановяване или
забрана и за обезщетение за вреди на колективните интереси на потребителите и
повишената правна сигурност по отношение на резултатите от процедурата.
Въпреки това търговците, чиито нарушения бъдат установени със съдебно решение,
ще трябва да покрият разходите за информиране на увредените потребители за
извършените нарушения и за възможностите за обезщетение. Те също така ще
трябва да покрият съдебните разходи на ответната страна и разходите за
предоставяне на обезщетение на засегнатите потребители.
Икономическите вреди, понесени от потребителите, се очаква да бъдат
намалени, така че потребителите ще имат повече пари на разположение за
закупуване на стоки или услуги. Културата на спазване на правилата за защита на
потребителите, стимулирана със законопроекта, ще допринесе за по-добро
разпределение на ресурсите, по-голяма икономическа ефективност, повишени
иновации и по-ниски цени.
Законопроектът ще има пряко и непряко положително въздействие върху
защитата на уязвимите потребители, по-специално тези, които не могат да си
позволят професионална правна помощ или принадлежат към обществени групи,
които нямат познания и осведоменост за правата си, като хора с увреждания,
възрастни хора или хора с мигрантски произход. Както беше посочено по-горе,
приемането на законопроекта се очаква да има възпиращ ефект върху нелоялните
търговци, като се намалят продажбите на потенциално вредни продукти и услуги.
Не се очакват значителни въздействия върху заетостта или условията на труд.

Екологични въздействия
Въвеждането на по-ефективен механизъм за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите и
за обезщетение за вреди на потребителите в ситуации на масово увреждане ще има
положителен ефект върху околната среда, тъй като ще допринесе за спиране,
забраняване и разубеждаване на търговците, които не спазват правилата в случай
на нелоялни екологични твърдения (такива, които пропускат да предоставят
информация или подвеждат относно важни екологични характеристики на
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продукта, засягащи решението за покупка от страна на потребителя, напр.
показателен случай е "Дизелгейт"). Скандалът "Дизелгейт", станал известен през
есента на 2015 г., показа, как компанията Volkswagen е използвала в автомобилите
си софтуер за манипулация на данните за вредните емисии. Разликата в реалните
показатели е над 40 пъти. По-отговорното поведение на търговците може да повиши
доверието на потребителите в екологосъобразните форми на съвместна икономика и
устойчиво потребление.
5.1.1.Определяне на икономическите въздействия на вариантите:
Икономическите въздействия на вариантите са анализирани в следните
направления: конкуренция; конкурентоспособност и инвестиции; право на
собственост; иновации и изследвания; потребители; специфични региони и сектори;
макроикономическа среда.
Вариант 0 „Без действие“:
Определяне на икономическите въздействия при Вариант 0 „Без действие“:
№
1.

Ключови
въпроси

Икономически
въздействия
По отношение на
конкуренцията:

 Вариантът ще ограничи свободното движение на
стоки, услуги, капитали и работници.
 Вариантът ще доведе до ограничаване избора на
потребителите, до по-високи цени поради намаляване на
конкуренцията, до създаване на бариери за нови
доставчици или улесняване появата на монополи.

2.

3.

По отношение на
конкурентоспособност и
инвестиции:

 Ще има промяна в конкурентното предимство или
позиция на компаниите.

По отношение на
правото на собственост:

 Засягат се права на собственост

 Ще
има
производителността.

въздействие/промяна

 Ограничава се придобиването, прехвърлянето
упражняването на правата на собственост.

върху

или

 Може да се очаква пълна загуба на собственост.
4.

По отношение на
иновациите и
изследванията:

Вариантът
няма
въздействие
научноизследователската и развойна дейност.

върху

Вариантът няма въздействие върху въвеждането и
разпространението на нови производствени методи,
технологии и продукти.
Не се засягат права върху интелектуална собственост
(патенти, търговски марки, авторско право, ноу-хау
права).
41

Няма въздействие върху
промишлени изследвания.

академичните

Вариантът
няма
въздействие
производителност и ефективност на ресурсите
5.

По отношение на
потребителите:
(определените
пряко и косвено
заинтересовани
страни)

или
върху

 Вариантът
води
до
по-високи
разходи
на
потребителите - липсата на ефективен механизъм за
преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на
потребителите и за обезщетение за вреди на
потребителите в ситуации на масово увреждане води до
по-високи разходи за всички заинтересовани страни, не
само потребители, но също и квалифицирани
организации, които ги представляват, и лоялните
търговци. Основните разходи са за хонорари на
адвокати, такси за подготовка и внасяне на искове.
 Вариантът засяга информирането и защитата на
потребителите – при него ще имаме ниско ниво на
защита на икономическите и колективните интереси на
потребителите.

6.

7.

По отношение на
специфични
региони или
сектори:

 Вариантът оказва негативни ефекти върху много
икономически сектори, като телекомуникации, туризъм
и пакетни туристически пътувания, финансови услуги,
енергетика и др., поради ограничения обхват на
разпоредбите относно механизма за преустановяване и
забрана на нарушения на законодателството за защита
на потребителите.
Вариантът няма да има специфично въздействие
върху райони.

По отношение на
макроикономичес
ката среда:

 Вариантът ще се отрази негативно върху
икономически растеж - икономическите вреди, понесени
от потребителите, се очаква да се увеличават, така че
потребителите ще имат по-малко пари на разположение
за закупуване на стоки или услуги. Културата на
неспазване на правилата за защита на потребителите
ще доведе до по-ниска икономическа ефективност, помалко иновации и по-високи цени.
 Вариантът няма да допринесе за подобряване на
условията за инвестиции и за функционирането на
пазарите, поради наличието на неефективен механизъм
за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на
потребителите и за обезщетение за вреди на
потребителите в ситуации на масово увреждане.
 Вариантът ограничава свободата на движение на
стоки, на капитали, свободата на установяване и
свободата на предоставяне на услуги, поради липсата на
хармонизирани правила между държавите-членки във
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връзка с механизмите за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за
защита на потребителите и за обезщетение за вреди на
потребителите в ситуации на масово увреждане.

Вариант 1 „Приемане на Закон за представителните искове за защита на
колективните интереси на потребителите“

Таблица: Определяне на икономическите въздействия при Вариант 1
„Приемане на Закон за представителните искове за защита на колективните
интереси на потребителите“
№
1.

2.

3.

4.

Ключови
въпроси

Икономически
въздействия
По отношение на
конкуренцията:

Вариантът не ограничава свободното движение на
стоки, услуги, капитали и работници.
Поради това, че създава условия за подобряване на
конкуренцията, Вариантът не ограничава избора на
потребителите, не води до по-високи цени, не води до
създаване на бариери за навлизане на нови доставчици
на пазара или за улесняване появата на монополи –
наличието на по-ефективен механизъм за обезщетение
за вреди на колективните интереси на потребителите ще
има
положително
въздействие
върху
лоялната
конкуренция (между спазващи и не спазващи правилата
търговци).

По отношение на
конкурентоспособност и
инвестиции:
По отношение на
правото на собственост:

По отношение на
иновациите и
изследванията:

 Ще има промяна в конкурентното предимство или
позиция на компаниите.
Няма
въздействие/промяна
производителността.

върху

Вариантът не засягат права на собственост.
Вариантът не ограничава
придобиването,
прехвърлянето
или упражняването на правата на
собственост, следователно не може да се очаква пълна
загуба на собственост.
Вариантът
няма
въздействие
научноизследователската и развойна дейност.

върху

Вариантът няма въздействие върху въвеждането и
разпространението на нови производствени методи,
технологии и продукти.
Не се засягат права върху интелектуална собственост
(патенти, търговски марки, авторско право, ноу-хау
права).
Няма въздействие върху
промишлени изследвания.
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академичните

или

Вариантът
няма
въздействие
производителност и ефективност на ресурсите

5.

6.

7.

По отношение на
потребителите:
(определените
пряко и косвено
заинтересовани
страни)

върху

 Вариантът
води
до
по-ниски
разходи
за
потребителите
–
въвеждането
на
по-ефективен
механизъм за преустановяване и забрана на практики,
които са в нарушение на колективните интереси на
потребителите и за обезщетение за вреди на
потребителите в ситуации на масово увреждане ще
позволи прилагане на законодателството за защита на
потребителите при по-ниски разходи за всички
заинтересовани страни: потребители, квалифицирани
организации, които ги представляват, и търговци.
 Вариантът засяга информирането и защитата на
потребителите – на потребителите ще бъде предоставена
информация от
квалифицираните организации, на
тяхната интернет страница, относно представителните
искове, които са решили да предявят пред съд, за
актуалното състояние на представителните искове,
които те вече са предявили пред съд или за резултатите
от
предявени
представителни
искове.
Така
заинтересованите
потребители
от
един
бъдещ
представителен иск за обезщетение за вреди ще могат
своевременно да изразят съгласието си или нежеланието
си да бъдат представлявани в конкретния колективен
иск.

По отношение на
специфични
региони или
сектори:

 Вариантът ще окаже положителен ефект върху много
икономически
сектори,
като
телекомуникации,
транспорт, туризъм и пакетни туристически пътувания,
финансови
услуги,
енергетика
и
др.,
поради
разширяване обхвата на разпоредбите относно исковете
за преустановяване и забрана на нарушения на
законодателството за защита на потребителите и ще има
положителен ефект върху икономическите сектори в
които действа към момента.
Вариантът няма да има специфично въздействие
върху райони.

По отношение на
макроикономичес
ката среда:

 Вариантът ще се отрази положително върху
икономически растеж – икономическите вреди, понесени
от потребителите, се очаква да бъдат намалени, така че
потребителите да имат повече пари на разположение за
закупуване на стоки или услуги. Варианта насърчава
създването на култура на спазване на правилата за
защита на потребителите, което, би допринесло за подобро
разпределение
на
ресурсите,
по-голяма
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икономическа ефективност, повишени иновации и пониски цени.
 Вариантът ще допринесе за подобряване на условията
за инвестиции и функционирането на пазарите, поради
наличието
на
по-ефективен
механизъм
за
преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на
потребителите и за обезщетение за вреди на
потребителите в ситуации на масово увреждане.
 Вариантът не ограничава свободата на движение на
стоки, на капитали, свободата на установяване и свобода
на предоставяне на услуги, тъй като с него се
хармонизират правила между държавите-членки на ЕС
във връзка с механизмите за преустановяване и забрана
на
практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството за защита на потребителите и за
обезщетение за вреди на потребителите в ситуации на
масово увреждане.
Вариант 2 „Промяна в Закона за защита на потребителите и в ГПК“

Таблица: Определяне на икономическите въздействия при Вариант 2 „Промяна
в Закона за защита на потребителите и в ГПК“
№

1.

2.

3.

Икономичес
ки
въздействи
я
По отношение
на
конкуренцият
а:

Ключови въпроси

Вариантът не ограничава свободното движение на стоки,
услуги, капитали и работници.
Вариантът не ограничава избора на потребителите, не
води до по-високи цени поради повишаване на
конкуренцията, не води до създаване на бариери за нови
доставчици или улесняване появата на монополи –
наличието на по-ефективен механизъм за обезщетение за
вреди на колективните интереис на потребителите ще има
положително въздействие върху лоялната конкуренция
(между спазващи и не спазващи правилата търговци).

По отношение на
 Ще има промяна в конкурентното предимство или
конкурентоспособнос позиция на компаниите.
т и инвестиции:
Няма въздействие/промяна върху производителността.
По отношение на
Вариантът не засягат права на собственост.
правото на
Вариантът не ограничава
придобиването,
собственост:
прехвърлянето
или упражняването на правата на
собственост, следователно не може да се очаква пълна загуба
на собственост.
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4.

По отношение
на иновациите
и
изследваният
а:

Вариантът
няма
въздействие
научноизследователската и развойна дейност.

върху

Вариантът няма въздействие върху въвеждането и
разпространението на нови производствени методи,
технологии и продукти.
Не се засягат права върху интелектуална собственост
(патенти, търговски марки, авторско право, ноу-хау права).
Няма
въздействие
промишлени изследвания.

5.

6.

върху

академичните

или

Вариантът няма въздействие върху производителност и
ефективност на ресурсите
По отношение
на
потребителите
:
(определените
пряко и
косвено
заинтересован
и страни)

 Вариантът води до по-ниски разходи за потребителите –
създаването
на
по-ефективен
механизъм
за
преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на колективните интереси на потребителите и
за обезщетение за вреди на потребителите в ситуации на
масово
увреждане
ще
позволи
прилагане
на
законодателството за защита на потребителите при пониски разходи за всички заинтересовани страни: за
потребители, квалифицирани организации, които ги
представляват, и за търговците.
 Вариантът засяга информирането и защитата на
потребителите – на потребителите ще бъде предоставена
информация от квалифицираните организации, на тяхната
интернет страница, относно представителните искове, които
са решили да предявят пред съд, за актуалното състояние
на представителните искове, които те вече са предявили
пред съд или за резултатите от предявени представителни
искове. Така заинтересованите потребители от един бъдещ
представителен иск за налагане на мерки за обезщетение
ще могат своевременно да изразят съгласието си или
нежеланието си да бъдат представлявани в конкретния иск.

По отношение
на
специфични
региони или
сектори:

 Вариантът ще окаже положителен ефект върху много
икономически сектори, като телекомуникации, транспорт,
туризъм и пакетни туристически пътувания, финансови
услуги, енергетика и др., поради разширяване обхвата на
разпоредбите относно съществуващия механизъм за
преустановяване и забрана на нарушения на колективните
интереси на потребителите и ще има положителен ефект
върху икономическите сектори в които действа към
момента.
Вариантът няма да има специфично въздействие върху
райони.
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7.

По отношение
на
макроикономи
ческата среда:

 Вариантът ще се отрази положително върху
икономически растеж – икономическите вреди, понесени от
потребителите, се очаква да бъдат намалени, така че
потребителите да имат повече пари на разположение за
закупуване на стоки или услуги. Варианта насърчава
култура на спазване на правилата за защита на
потребителите,
което
би
допринесло
за
по-добро
разпределение на ресурсите, по-голяма икономическа
ефективност, повишени иновации и по-ниски цени.
 Вариантът ще допринесе за подобряване на условията за
инвестиции и функционирането на пазарите, поради
наличието на по-ефективен механизъм за преустановяване
и забрана на практики, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите и за обезщетение
за вреди на потребителите в ситуации на масово увреждане.
 Вариантът не ограничава свободата на движение на
стоки, на капитали, свободата на установяване и свобода на
предоставяне на услуги, тъй като с него се хармонизират
правила между държавите-членки на ЕС относно исковете
за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетение за вреди на потребителите
в ситуации на масово увреждане.

5.1.2. Определяне на социалните въздействия на вариантите:
Вариант 0 – „Без действие“
Таблица : Определяне на социалните въздействия при Вариант 0

№

Социални
въздействия

1.

По отношение на
балансираното
демографско
развитие:

2.

По отношение на
заетостта и пазара на
труда:

Ключови
въпроси
Вариантът
няма
пряко
въздействие
върху
раждаемостта, не създава полова диспропорция в
развитието на работната сила в страната, не накърнява
правата или ограничава закрилата на уязвимите групи
от населението и не влияе върху други параметри,
определящи балансираното демографско развитие.
Вариантът не създава нови работни места и не води
пряко или косвено до загуба на работни места.
Вариантът не засяга определени възрастови групи и
не се отразява върху търсенето на работна сила.
Вариантът не въздейства върху баланса между
личния, семейния и професионалния живот.
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3.

По отношение на
стандартите за качеството на  Вариантът влияе върху качеството на работата, като
създава затруднения и тежести по отношение работата на
работата:
квалифицираните организации и съдилищата.
Вариантът не засяга достъпа на работниците или на
лицата, търсещи работа.

4.

Вариантът
не
засяга
пряко
или
косвено
съществуващите права и задължения на работниците. Не
засяга пряко или косвено съществуващите права и
задължения на работодателите.
По отношение на
социалното
включване и
социалната
закрила:

5.

По отношение на
правото на
неприкосновеност
на личния живот:

6.

По отношение на
правото на добра
администрация,
достъп до
правосъдие и до
управлението:

7.

По отношение на
обществено
здраве:

8.

По отношение на
сигурността и
обществения ред:

9.

По отношение на
културата:

Вариантът не засяга достъпа до пазара на труда или
влизането/излизането от пазара на труда.
Вариантът не влияе на достъпа до услугите,
свързани с намиране на работа или до услуги от общ
икономически интерес.
Вариантът не се отразява върху личната
неприкосновеност на физическите лица, не засяга
правото на свобода на гражданите, както и правото им
да се движат свободно в ЕС.
 Вариантът засяга правото на гражданите на достъп до
правосъдие – затруднява достъпа на потребителите до
правосъдие.
Вариантът няма да допринесе
информираност на обществото.

за

по-добрата

Вариантът не оказва влияние върху общественото
здраве.

Няма въздействие. Оценяваният вариант засяга само
определени административни процедури, които нямат
влияние върху сигурността и обществения ред.
Няма въздействие. Оценяваният вариант засяга само
определени административни процедури, в специфичен
сектор, които нямат влияние върху културата и
културната среда.

Вариант 1 – „Приемане на Закон за представителните искове за защита на
колективните интереси на потребителите“
Таблица : Определяне на социалните въздействия при Вариант 1
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№

Социални
въздействия

1.

По отношение на
балансираното
демографско
развитие:

2.

По отношение на
заетостта и пазара на
труда:

3.

Ключови
въпроси
Вариантът
няма
пряко
въздействие
върху
раждаемостта, не създава полова диспропорция в
развитието на работната сила в страната, не накърнява
правата или ограничава закрилата на уязвимите групи
от населението и не влияе върху други параметри,
определящи балансираното демографско развитие.
Вариантът не създава нови работни места и не води
пряко или косвено до загуба на работни места.
Вариантът не засяга определени възрастови групи и
не се отразява върху търсенето на работна сила.
Вариантът не въздейства върху баланса между
личния, семейния и професионалния живот.

По отношение на
стандартите за качеството на  Вариантът влияе благоприятно върху качеството на
работата, като ще намали съществуващите тежести и
работата:
затруднения
по
отношение
работата
на
квалифицираните организации и съдилищата.
Вариантът не засяга достъпа на работниците или на
лицата, търсещи работа.

4.

Вариантът
не
засяга
пряко
или
косвено
съществуващите права и задължения на работниците. Не
засяга пряко или косвено съществуващите права и
задължения на работодателите.
По отношение на
социалното
включване и
социалната
закрила:

5.

По отношение на
правото на
неприкосновеност
на личния живот:

6.

По отношение на
правото на добра
администрация,
достъп до
правосъдие и до
управлението:

7.

По отношение на
обществено
здраве:

Вариантът не засяга достъпа до пазара на труда или
влизането/излизането от пазара на труда.
Вариантът не влияе на достъпа до услугите,
свързани с намиране на работа или до услуги от общ
икономически интерес.
Вариантът не се отразява върху личната
неприкосновеност на физическите лица, не засяга
правото на свобода на гражданите, както и правото им
да се движат свободно в ЕС.
 Вариантът засяга правото на гражданите на достъп до
правосъдие – подобрява достъпа до правосъдие.

Вариантът
ще
допринесе
информираност на обществото.

за

по-добрата

Вариантът не оказва отношение върху общественото
здраве.
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8.

По отношение на
сигурността и
обществения ред:

9.

По отношение на
културата:

Няма въздействие. Оценяваният вариант засяга само
определени административни процедури, които нямат
влияние върху сигурността и обществения ред.
Няма въздействие. Оценяваният вариант засяга само
определени административни процедури, в специфичен
сектор, които нямат влияние върху културата и
културната среда.

Вариант 2 – „Промяна в Закона за защита на потребителите и в ГПК“
Таблица : Определяне на социалните въздействия при Вариант 2
№

Социални
въздействия

1.

По отношение на
балансираното
демографско
развитие:

2.

По отношение на
заетостта и пазара на
труда:

3.

Ключови
въпроси
Вариантът
няма
пряко
въздействие
върху
раждаемостта, не създава полова диспропорция в
развитието на работната сила в страната, не накърнява
правата или ограничава закрилата на уязвимите групи
от населението и не влияе върху други параметри,
определящи балансираното демографско развитие.
Вариантът не създава нови работни места и не води
пряко или косвено до загуба на работни места.
Вариантът не засяга определени възрастови групи и
не се отразява върху търсенето на работна сила.
Вариантът не въздейства върху баланса между
личния, семейния и професионалния живот.

По отношение на
стандартите за качеството на  Вариантът влияе върху качеството на работата, като в
сравнение с Вариант 1, създава затруднения и тежести по
работата:
отношение работата на квалифицираните организации и
съдилищата.
Вариантът не засяга достъпа на работниците или на
лицата, търсещи работа.
Вариантът
не
засяга
пряко
или
косвено
съществуващите права и задължения на работниците. Не
засяга пряко или косвено съществуващите права и
задължения на работодателите.

4.

По отношение на
социалното
включване и
социалната
закрила:

Вариантът не засяга достъпа до пазара на труда или
влизането/излизането от пазара на труда.
Вариантът не влияе на достъпа до услугите,
свързани с намиране на работа или до услуги от общ
икономически интерес.
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5.

По отношение на
правото на
неприкосновеност
на личния живот:

6.

По отношение на
правото на добра
администрация,
достъп до
правосъдие и до
управлението:

7.

По отношение на
обществено
здраве:

8.

По отношение на
сигурността и
обществения ред:

9.

По отношение на
културата:

Вариантът не се отразява върху личната
неприкосновеност на физическите лица, не засяга
правото на свобода на гражданите, както и правото им
да се движат свободно в ЕС.
 Вариантът засяга правото на гражданите на достъп до
правосъдие – затруднява достъпа до правосъдие в
сравнение с Вариант 1.
Вариантът няма да допринесе
информираност на обществото.

за

по-добрата

Вариантът е неутрален и няма отношение към
общественото здраве.

Няма въздействие. Оценяваният вариант засяга само
определени административни процедури, които нямат
влияние върху сигурността и обществения ред.
Няма въздействие. Оценяваният вариант засяга само
определени административни процедури, в специфичен
сектор, които нямат влияние върху културата и
културната среда.

5.1.3. Определяне на екологични въздействия на вариантите:

Екологичните въздействия на вариантите са анализирани в следните
направления: климат и климатични промени; транспорт и използване на
енергия; биоразнообразие; качество на водите и водни запаси; качество на
почвата; възобновяеми и не възобновяеми ресурси; влияние върху околната
среда; генериране и управление на отпадъците; грижа за животните.
Вариант 0 – „Без действие“
Таблица : Определяне на екологичните въздействия при Вариант 0
Екологични въздействия
1.

2.

3.

По отношение на
климата и
климатичните промени:
По отношение на
транспорта и използването
на енергия:
По отношение на
биоразнообразие
то:

Ключови въпроси
Няма въздействие.
Няма въздействие.
Няма въздействие.
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4.

5.
6.

7.

По отношение на
качеството на водите и
водните запаси:
По отношение на
качеството на почвата:

Няма въздействие.
Няма въздействие.

Няма въздействие.
По отношение на
възобновяемите или не
възобновяемите ресурси:
По отношение на влиянието на  Оказва въздействие – не въвеждането на побизнеса и потребителите върху ефективен механизъм за преустановяване и
околната среда:
забрана на практики, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите и за
обезщетяване за вреди на потребителите в
ситуации на масово увреждане ще има
отрицателен ефект върху околната среда, тъй като
няма да доведе до забраняване и разубеждаване
на търговците, които не спазват правилата в
случай на неверни екологични твърдения (такива,
които пропускат да апредоставят информация,
или които подвеждат относно важни екологични
характеристики на продукта, засягащи решението
за покупка от страна на потребителя, напр.
случаят "Дизелгейт").

8.

По отношение на
отпадъци/генериране/рециклир
ане:

Няма въздействие.

9.

По отношение на грижите за
животните:

Няма въздействие.

Вариант 1 – – „Приемане на Закон за представителните искове за защита на
колективните интереси на потребителите“
Таблица : Определяне на екологичните въздействия при Вариант 1
Екологични въздействия
1.

2.

3.

4.

По отношение на
климата и климатичните
промени:
По отношение на
транспорта и използването
на енергия:
По отношение на
биоразнообразиет
о:
По отношение на качеството
на водите и водните запаси:

Ключови въпроси
Няма въздействие.
Няма въздействие.
Няма въздействие.
Няма въздействие.
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5.

По отношение на качеството
на почвата:

Няма въздействие.

6.

По отношение на
възобновяемите или не
възобновяемите ресурси:
По отношение на влиянието на
бизнеса и потребителите върху
околната среда:

Няма въздействие.

7.

 Оказва въздействие – въвеждането на поефективен механизъм за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите и за
обезщетяване за вреди на потребителите в
ситуации на масово увреждане ще има
положителен ефект върху околната среда, тъй
като ще допринесе за спиране, забраняване и
разубеждаване на търговците, които не спазват
правилата в случай на неверни екологични
твърдения
(такива,
които
пропускат
да
предоставят информация, или които подвеждат
относно важни екологични характеристики на
продукта, засягащи решението за покупка от
страна на потребителя, напр. показателен случай
е "Дизелгейт"). По-отговорното поведение на
търговците може да повиши доверието на
потребителите в екологосъобразните форми на
споделената
икономика
и
устойчивото
потребление.

8.

По отношение на
отпадъци/генериране/рециклира
не:

Няма въздействие.

9.

По отношение на грижите за
животните:

Няма въздействие.

Вариант 2 – „Промяна в Закона за защита на потребителите и в ГПК“
Таблица : Определяне на екологичните въздействия при Вариант 2
Екологични въздействия
1.

2.

3.

4.

По отношение на
климата и
климатичните промени:
По отношение на
транспорта и използването
на енергия:
По отношение на
биоразнообразие
то:
По отношение на
качеството на водите и

Ключови въпроси
Няма въздействие.
Няма въздействие.
Няма въздействие.
Няма въздействие.
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водните запаси:
Няма въздействие.

5.

По отношение на
качеството на почвата:

6.

Няма въздействие.
По отношение на
възобновяемите или не
възобновяемите ресурси:
По отношение на влиянието на  Оказва въздействие –въвеждането на побизнеса и потребителите върху ефективен механизъм за преустановяване и
околната среда:
забрана на практики, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите и за
обезщетяване за вреди на потребителите в
ситуации на масово увреждане ще има
положителен ефект върху околната среда, тъй
като ще допринесе за спиране, забраняване и
разубеждаване на търговците, които не спазват
правилата в случай на неверни екологични
твърдения
(такива,
които
пропускат
да
предоставят информация, или които подвеждат
относно важни екологични характеристики на
продукта, засягащи решението за покупка от
страна на потребителя, напр. показателен случай
е "Дизелгейт"). По-отговорното поведение на
търговците може да повиши доверието на
потребителите в екологосъобразните форми на
споделената
икономика
и
устойчивото
потребление.

7.

8.

По отношение на
отпадъци/генериране/рециклир
ане:

Няма въздействие.

9.

По отношение на грижите за
животните:

Няма въздействие.

Икономически, социални
заинтересованите страни

и

екологични

въздействия

върху

Въвеждането на законодателна уредба за представителните искове за
преустановяваве и забрана на практики, които са в нарушение на колективните
интереси на потребителите и за обезщетение за вреди на колективните интереси на
потребителите в България във всеки един от разглежданите варианти на действие е
от естество да окаже определени икономически, социални и екологични въздействия
върху заинтересованите страни. Тези въздействия са обобщени в следващата
таблица:
При Вариант 0 – „Без действие“
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Икономически и социални
въздействия
Потребители

1. Няма да бъде намален броя на
нарушенията на правата на потребителите
–
съществуващата
процедура
за
преустановяване и забрана на практики,
които са в нарушение на колективните
интереси
на
потребителите
и
за
обезщетяване за вреди на потребителите в
ситуации на масово увреждане не е
ефективна. Ще продължи тенденцията за
увеличаване на нарушенията;
2. Няма да се намали вредата за
потребителите - неефективната процедура
за
преустановяване
и
забрана
на
практики, които са в нарушение на
зколективните интереси на потребителите
и
за
обезщетяване
за
вреди
на
потребителите в ситуации на масово
увреждане ще продължи да има за
резултат повече нарушения и съответно
повече вреди за потребителите;

Екологични въздействия
1.
Отрицателно
въздействие
спрямо
потребителите и околната среда - комбинацията
от неефективни и възпиращи наказания и
неефективна процедура за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите и за
обезщетяване за вреди на потребителите в
ситуации на масово увреждане няма да осигурят
мощни инструменти за справяне с нелоялни
търговски
практики,
като
подвеждащи
екологични твърдения и планираното (вградено)
остаряване на продуктите, поради което
потребителите
ще
продължат
да
бъдат
потърпевши от продължаващи подвеждащи
твърдения
относно
важни
екологични
характеристики на продуктите.

3. По-ниско ниво на защита на
икономическите
интереси
на
потребителите в ситуации на масови
увреждане
–
неефективността
на
процедурата за преустановяване и забрана
на практики, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите и
за
обезщетяване
за
вреди
на
потребителите в ситуации на масово
увреждане ще има за резултат ниско ниво
на защита на потребителите;
4.
Неравнопоставено
третиране
на
потребители в подобни ситуации спрямо
останалите държавите-членки на ЕС,
които ще разполагат с по-ефективни
процедури за преустановяване и забрана
на практики, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите и
за
обезщетяване
за
вреди
на
потребителите в ситуации на масово
увреждане.

Търговците

1. Нелоялните търговци ще продължат да
не спазват законодателството за защита на
потребителите – не въвеждането на поефективна процедура за преустановяване
и забрана на практики, които са в
нарушение на колективните интереси на
потребителите и за обезщетяване за вреди
на потребителите в ситуации на масово
увреждане няма да насърчи бизнеса да
спазва
правилата
за
защита
на
потребителите.

2. Няма да се осигурят равнопоставени
условия за търговците, които спазват
изискванията на законодателството и тези,
които го нарушават. Създаването на
еднакви условия за бизнес и на лоялна
конкуренция е от съществено значение за
ефективното функциониране на единния
пазар и за насърчаване на иновациите и
инвестициите. Няма да се постигне
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1. Отрицателно въздействие спрямо търговците
и околната среда - комбинацията от
неефективни и възпиращи наказания за
неизпълнение на решение на съда
и
неефективна процедура за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите и за
обезщетяване за вреди на потребителите в
ситуации на масово увреждане няма да
допринесе за обезпечаването на лоялна
конкуренция на пазара. Търговците, които не
спазват изискванията на законодателството ще
продължат
да
подвеждат
потребителите
относно важни екологични характеристики на
продукта, засягащи решението за покупка от
страна на потребителя и това ще доведе до
неравнопоставени условия спрямо лоялните
търговци.

създаването на еднакви
правене на бизнес.

условия

за

3. Няма да бъде постигнат възпиращ
ефект върху търговците, които не спазвват
изискванията
на
законодателството,
поради
наличието
на
неефективен
механизъм за колективни искове и нисък
размер на
санкциите за неспазване
решениеята на съда;
4.
Увеличаване
на
разходите
за
трансграничните
търговци
поради
различието на националните разпоредби
за предявяване на колективни искове с
националната уредба за предявяване на
такива искове в останалите държавичленки на ЕС.

Квалифицираните
организации,
имащи право да
предявяват
представителни
искове за защита
на колективните
интереси
на
потребителите в
т.ч. и КЗП

1.
Разходи
организации

Съдилищата в
Република
България – като
органи на
съдебната власт,
които разглеждат
и се произнасят по
представителни
искове за защита
на колективните
интереси на
потребителите;

1. Ниска ефективност на съдебната
система – поради наличието на две

за

квалифицирани

1. Не се очакват.

квалифицираните
организации няма да могат в рамките на
една съдебна процедура да предявят
едновременно иск за преустановяване и
забрана на практики, които са в
нарушение на колективните интереси на
потребителите и за обезщетяване за вреди
на
колективните
интереси
на
потребителите в ситуации на масово
увреждане, което не би им позволило да
намалят разходите за правни консултации
и съдебни процедури.

1. Не се очакват.

отделни процедури за предявяване на
искове за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на
колективните интереси на потребителите и
за
обезщетяване
за
вреди
на
потребителите в ситуации на масово
увреждане.
Съществуващите
две
процедури са напълно независими една от
друга. Това означава, че за всеки от двата
вида колектвни иска, потребителите ще
трябва
да
доказват
наличието
на
нарушение на законодателството.

При Вариант 1 – „Приемане на Закон за представителните искове за защита
на колективните интереси на потребителите“

Потребители

Икономически и социални
въздействия

Екологични въздействия

1. Намаляване броя на нарушенията на
правата
на
потребителите
–
по-

1.
Положително
въздействие
спрямо
потребителите и околната среда - комбинацията

ефективните
процедурите
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на

от ефективни и възпиращи наказания и поефективни процедури за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на
законодателството за защита на потребителите
и за обезщетяване на потребителите в ситуации
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потребителите в ситуации на масово
увреждане ще доведат до намаляване на
броя на нарушенията;

2.
Намаляване
на
вредите
за
потребителите
–
по-ефективните
процедурите за преустановяване и забрана
на практики, които са в нарушение на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане ще допринесе за намаляване
на вредите за потребителите. Наличието
на ефективни механизми би възпирало
търговците от извършване на нарушения
или би допринесло за доброволно
обезщетение от страна на търговцитенарушители, без да е необходимо
завеждане на колективни искове от страна
на Комисия за защита на потребителите и
от квалифицираните организации за
защита на потребителите.

на масово увреждане ще осигури мощни
инструменти за справяне с нелоялни търговски
практики,
като
подвеждащи
екологични
претенции и планираното (вградено) остаряване
на продуктите.

3. По-високо ниво на защита на
икономическите интереси в ситуации на
масови увреждане – повишаване на
ефективността
на
процедурите
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане
ще
засили
защита
на
потребителите и ще намали вредите за
тях;

4. Положително социално въздействие
особено по отношение защитата на
уязвимите потребители - подобряването на
възможностите за колективно обезщетение
в ситуации на масови вреди ще окаже
положително
социално
въздействие
спрямо всички потребители, но най-вече
спрямо уязвимите потребители, които
иначе не биха имали средства да търсят
правна защита, ако техните потребителски
права са били нарушени.

5. Намаляване на разходите за правна
защита - повишаване ефективността на
процедурите за преустановяване и забрана
на практики, които са в нарушение на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане ще има възпиращ ефект върху
нелоялните търговци, което ще доведе до
по-малко нарушения, съответно
ще
намали средства за търсене на правна
защита от страна на потребителите.

Търговците

1.
Положително
въздействие
върху
лоялната конкуренция между спазващи и
не спазващи законодателството за защита
на потребителите търговци – въвеждането
на
по-ефективни
процедури
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
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1. Положително въздействие спрямо търговците
и околната среда - комбинацията от ефективни
и възпиращи наказания и ефективни процедури
за преустановяване и забрана на практики,
които са в нарушение на законодателството за
защита на потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово увреждане
ще допринесе за подобряване конкуренцията на
пазара.
Въвеждането
на
по-ефективни
механизми за преустановяване и забрана на

потребителите в ситуации на масово
увреждане ще насърчи бизнеса да спазва
правилата за защита на потребителите.

2. Увеличаване на разходите за не
спазващите законодателството за защита
на потребителите търговци във връзка с
извършени нарушения, накърняващи
колективните интереси на потребителите -

практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството за защита на потребителите
и за обезщетяване на потребителите в ситуации
на масово увреждане ще има положителен
ефект върху околната среда, тъй като ще
допринесе
за
спиране,
забраняване
и
разубеждаване на търговците, които не спазват
правилата в случай на нелоялни екологични
искове.

наличието на по-ефективни механизми за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане ще доведе до разходи свързани
с изплащането на обезщетения от страна
на търговците-нарушители.

3. Никакви разходи за спазващите
изискванията търговци - освен редовни
разходи, за да се гарантира, че отговарят
на изискванията на законодателството.

4.
Намаляване
на
разходите
за
трансграничните
търговци
поради
хармонизиране
на
националните
процедури в държавите-членки.

Квалифицираните
организации,
имащи право да
предявяват
представителни
искове за защита
на колективните
интереси
на
потребителите в
т.ч. и КЗП

Съдилищата в
Република
България – като
органи на
съдебната власт,
които разглеждат
и се произнасят по
предявени
представителни
искове за защита
на колективните

1.
Положително
въздействие
върху
процесуалната
ефективност,
поради

1. Не се очакват.

разглеждането
на
двата
иска
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане в рамките на една съдебна
процедура (един съдебен иск).

2.
Разходи
квалифицирани

и

спестявания
организации

за

квалифицираните организации ще могат в
рамките на една съдебна процедура да
предявят
едновременно
иск
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане, което би им позволило да
намалят разходите за правни консултации
и съдебни процедури.

1. Възможно увеличаване на броя
делата за преустановяване и забрана
нарушения на колективните интереси
потребителите
и
на
делата
обезщетяване за причинени вреди
нарушенията
–
повишаване

на
на
на
за
от

на
ефективността
на
процедурите
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане би могло да доведе до
увеличаване на броя на представителните
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1. Не се очакват.

интереси на
потребителите;

искове за защита на потребителите, но пък
от друга страна наличието на единна
процедура, която да обединява исковете за
преустановяване и забрана на практики и
исковете
за
обезщетяване
на
потребителите в ситуации на масово
увреждане би довело до намаляване на
броя на съдебни процедури.

2.
Повишаване
ефективността
съдебната
система - исковете

на

за
обезщетяване
на
потребителите
в
ситуации на масово увреждане биха
направили излишни значителен брой
индивидуални искове за обезщетение.

Вариант 2 – „Промяна в Закона за защита на потребителите и в ГПК“

Потребители

Икономически и социални
въздействия

Екологични въздействия

1. Намаляване броя на нарушенията на
правата
на
потребителите
–
по-

1.
Положително
въздействие
спрямо
потребителите и околната среда - комбинацията

ефективните
процедурите
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане ще доведат до намаляване на
броя на нарушенията;

от ефективни и възпиращи наказания и поефективни процедури за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на
законодателството за защита на потребителите
и за обезщетяване на потребителите в ситуации
на масово увреждане ще осигури мощни
инструменти за справяне с нелоялни търговски
практики,
като
подвеждащи
екологични
претенции и планираното (вградено) остаряване
на продуктите.

2. По-високо ниво на защита на
икономическите интереси в ситуации на
масово увреждане – повишаване на
ефективността
на
процедурите
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане
ще
засили
защита
на
потребителите и ще намали вредите за
тях;

3. Положително социално въздействие
особено по отношение на защитата на
уязвимите потребители - подобряването на
възможностите за колективно обезщетение
в ситуации на масови вреди ще окаже
положително
социално
въздействие
спрямо всички потребители, но най-вече
спрямо уязвимите потребители;

4. Намаляване на разходите за правна
защита - повишаване на ефективността на
процедурите за преустановяване и забрана
на практики, които са в нарушение на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане ще има възпиращ ефект върху
нелоялните търговци, което ще доведе до
по-малко нарушени съответно ще намали
средствата за търсене на правна защита от
страна на потребителите;
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Търговците

1.
Положително
въздействие
върху
лоялната конкуренция между спазващи и
не спазващи законодателството за защита
на потребителите търговци – въвеждането
на
по-ефективни
процедури
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане ще насърчи бизнеса да спазва
правилата за защита на потребителите.

2. Увеличаване на разходите за не
спазващите законодателството за защита
на потребителите търговци във връзка с
извършени нарушения, накърняващи
колективните интереси на потребителите наличието на по-ефективни механизми за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане ще доведе до разходи свързани
с изплащането на обезщетения от страна
на търговците-нарушители.

1. Положително въздействие спрямо търговците
и околната среда - комбинацията от ефективни
и възпиращи наказания и ефективни процедури
за преустановяване и забрана на практики,
които са в нарушение на законодателството за
защита на потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово увреждане
ще допринесе за наличието на лоялна
конкуренция. Въвеждането на по-ефективни
механизми за преустановяване и забрана на
практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството за защита на потребителите
и за обезщетяване на потребителите в ситуации
на масово увреждане ще има положителен
ефект върху околната среда, тъй като ще
допринесе
за
спиране,
забраняване
и
разубеждаване на търговците, които не спазват
правилата
в
случай
на
заблуждаващи
твърдения за околната среда.

3. Никакви разходи за спазващите
изискванията търговци - освен редовни
разходи, за да се гарантира, че отговарят
на изискванията на законодателството.

4.
Намаляване
на
разходите
за
трансграничните
търговци
поради
хармонизиране
на
националните
процедури в държавите-членки.

Квалифицираните
организации,
имащи право да
предявяват
представителни
искове за защита
на колективните
интереси
на
потребителите в
т.ч. и КЗП

Съдилищата в
Република
България – като

1.
Положително
въздействие
върху
процесуалната
ефективност,
поради

1. Не се очакват.

разглеждането
на
двата
иска
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане в рамките на една съдебна
процедура (един съдебен иск).

2.
Разходи
и
квалифицираните

спестявания
организации

за

квалифицираните организации ще могат в
рамките на една съдебна процедура да
предявят
едновременно
иск
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово
увреждане, което би им позволило да
намалят разходите за правни консултации
и съдебни процедури.

1. Възможно увеличаване на броя
делата за преустановяване и забрана
нарушения на колективните интереси
потребителите
и
на
делата
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на
на
на
за

1. Не се очакват.

органи на
съдебната власт,
които разглеждат
и се произнасят по
предявени
представителни
искове за защита
на колективните
интереси на
потребителите;

обезщетяване за причинени вреди от
нарушенията – повишаване ефективността
на процедурите за преустановяване и
забрана на практики, които са в
нарушение на
законодателството за
защита
на
потребителите
и
за
обезщетяване
на
потребителите
в
ситуации на масово увреждане биха могли
да увеличат броя на представителните
искове за защита на потребителите.

2.
Повишаване
ефективността
съдебната
система - исковете

на

за
обезщетяване
на
потребителите
в
ситуации на масово увреждане биха
направили излишни значителен брой
индивидуални искове за обезщетение.

5.2.
Качествена
оценка
специфичните им аспекти

на

по-значимите

въздействия

и

Основната цел на новата уредба е да спомогне за разрешаването на следните
проблеми:
Проблем 1: Неефективен механизъм за преустановяване и забрана на практики,
които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите в ситуации
на масово увреждане.
Проблем 2: Неефективен механизъм за обезщетяване на потребителите в
ситуации на масово увреждане.
Всеки от вариантите на действие, разгледани в Раздел 4, предоставя възможност
за разрешаване на конкретен проблем, но в своята цялост тези варианти на
действие очертават цялостен подход при транспониране на Директива (ЕС)
2020/1828 относно представителни искове за защита на колективните интереси на
потребителите.
Следващият
анализ
обобщава
качествените
ползи
и
недостатъци/разходи при избора на всеки от описаните варианти за действие:
Вариант 0, Вариант 1 и Вариант 2.

1. Качествена оценка на въздействията на вариантите за разрешаване на
Проблем 1 и 2

Вариант 0
„Без действие“

Ползи:

При този вариант българското
законодателство ще отговори
на минималните изисквания
за хармонизация, предвидени
в
Директивата.
Това
потенциално ще доведе до
следните ползи:

Вариант 1 –
„Приемане на Закон
за представителните
искове за защита на
колективните
интереси на
потребителите“

Вариант 2
„Промяна в Закона
за защита на
потребителите и в
ГПК“

При
този
вариант
се
предлага балансиран подход
при избор на подходящите
опции и използване на
някои от опциите, които
предоставя Директива (ЕС)
2020/1828.

При
този
вариант
се
предлага въвеждане на
голяма
част
от
възможностите,
които
предлага
Директивата
относно представителните
искове.
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- наличие на процесуален
механизъм за преустановяване
и забрана на практики, които
са
в
нарушение
на
законодателството за защита
на потребителите в ситуации
на масово увреждане;
- наличие на процесуален
механизъм за обезщетяване на
потребителите в ситуации на
масово увреждане;
- наличие на критерии, на
които
да
отговарят
квалифицираните
организации, за да имат право
да предявяват колективни
искове;
- наличие на възможност,
съдът
да
покани
квалифицираната
организация и търговеца да
договарят
извънсъдебно
споразумение;
- наличие на възможност,
постигнато споразумение да
бъде одобрено от съда;

Този вариант надгражда
върху ползите, свързани с
Вариант 0, като е от естество
да доведе до следните
допълнителни ползи:
- наличие на процесуален
механизъм
за
преустановяване и забрана
на практики, които са в
нарушение
на
законодателството за защита
на потребителите, който да
обхваща други хоризонтални
и специфични за сектора
инструменти на ЕС, които
имат
отношение
към
защитата на колективните
интереси на потребителите в
различните
икономически
сектори
като
финансови
услуги,
енергетика,
телекомуникации,
здравеопазване и околна
среда. Това би направило
процедурата
по-гъвкава
спрямо широкия спектър от
нарушения
в
икономическите сектори, при
които незаконните практики
на търговците биха могли да
засегнат
голям
брой
потребители;
- допускане на възможност
решенията
за
преустановяване и забрана
на практики, които са в
нарушение
на
законодателството за защита
на потребителите да имат
действие и по отношение на
останалите търговци, които
използват същите незаконни
практики
или
същите
неравноправни условия в
предлаганите
от
тях
договори
и
потребители,
които могат да бъдат или са
увредени
от
такива
практики;
- определяне на подходящи
срокове за процедурните
стъпки
по
отношение
продължителността
на
процедурата
за
преустановяване и забрана
на практики, които са в
нарушение
на
законодателството за защита
на потребителите в ситуации
на масово увреждане с цел
избягване на необосновано
дълги съдебни процедури;
- възможност за определяне
на единни критерии за
независимост, на ниво ЕС, по
отношение
на
квалифицираните
организации, предявяващи
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Този вариант надгражда
върху ползите, свързани с
Вариант 0. Този вариант не
транспонира
напълно
разпоредбите
на
директивата, както е във
Вариант 1. Този вариант е
от естество да доведе до
следните
допълнителни
ползи:
- наличие на процесуален
механизъм
за
преустановяване и забрана
на практики, които са в
нарушение
на
законодателството
за
защита на потребителите,
който да обхваща други
хоризонтални
и
специфични
за
сектора
инструменти на ЕС, които
имат
отношение
към
защитата на колективните
интереси на потребителите
в различните икономически
сектори като финансови
услуги,
енергетика,
телекомуникации,
здравеопазване и околна
среда;
допускане
на
възможността решенията за
преустановяване и забрана
на практики, които са в
нарушение
на
законодателството
за
защита на потребителите да
имат въздействие и по
отношение на останалите
търговци, които използват
същите
незаконни
практики
или
същите
неравноправни условия в
предлаганите
от
тях
договори и потребители,
които могат да бъдат или са
увредени
от
такива
практики;
- възможност за определяне
на единни критерии за
независимост по отношение
на
квалифицираните
организации, предявяващи
представителни искове за
преустановяване
или
забрана на практики и за
обезщетение за вреди на
колективните интереси на
потребителите в ситуации
на масово щети;
- допускане на единна
процедура,
при
която
квалифицираните
организации ще могат да
поискат
от
съдилищата
едновременно мерки
за
спиране на нарушение на

представителни искове за
преустановяване
или
забрана на практики и за
обезщетение за вреди на
колективните интереси на
потребителите в ситуации на
масови щети;
- допускане на възможност
за единна процедура, при
която
квалифицираните
организации ще могат да
поискат
от
съдилищата
едновременно
мерки
за
спиране на нарушение на
колективните интереси на
потребителите и мерки за
обезщетение
тази
възможност би позволила
икономии от мащаба при
подготовката и съдебните
дела от страна на Комисия
за защита на потребителите
и
квалифицираните
организации. Ще е налице
процедурна ефективност от
възможността
за
предявяване на искове за
преустановяване
или
забрана на нарушения и
искове за обезщетение в една
процедура,
което
би
позволило
на
квалифицираните
организации
да
спестят
разходи от подготовка и
водене на два иска и да имат
разходите за подготовка само
на един иск;
възможност
за
установяване на подходящи
срокове за процедурните
стъпки
по
отношение
продължителността
на
процедурата за обезщетение;
- възможност съдилищата да
имат
правомощие
да
изискват от търговеца да
предостави информация, с
която разполага, необходима
за
оценка
на
законосъобразността
на
практиката,
предмет
на
производството
за
преустановяване
или
забрана на практики;
- възможност да се изисква
от търговеца нарушител да
публикува
решението,
с
което се преустановява или
забранява прилагането на
дадена търговска практика
(например
уебсайт,
вестници, социални медии),
и
когато
е
възможно,
индивидуално информиране
на всички заинтересовани
потребители;
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колективните интереси на
потребителите
и
обезщетение;
- възможност съдилищата
да имат правомощие да
изискват от търговеца да
предостави информация, с
която
разполага,
необходима за оценка на
законосъобразността
на
използваната
търговска
практика,
предмет
на
производството
за
преустановяване
или
забрана;
възможност
за
осигуряване на ефективни,
пропорционални
и
възпиращи
финансови
санкции
в
случай
на
неспазване от страна на
търговеца на решенията по
производствата;
- възможност за позоваване
от
страна
на
всички
заинтересовани
потребители на решението,
с което се преустановява
или
забранява
дадена
търговска практика, като
доказателство
за
нарушение на правото на
ЕС
при
последващи
действия.

- възможност за осигуряване
на
ефективни,
пропорционални
и
възпиращи
финансови
санкции
в
случай
на
неспазване от страна на
търговеца на решенията по
производствата –засилените
правила относно санкциите
ще окажат влияние върху
разходите
само
за
не
спазващите
правилата
търговци.
- възможност за позоваване
от
страна
на
всички
заинтересовани потребители
на решението, с което се
преустановява
или
забранява дадена търговска
практика,
като
доказателство за нарушение
на правото на ЕС при
последващи действия;
- намаляване на разходите
за
трансграничните
търговци,
поради
понататъшното хармонизиране
на националните процедури
във всички държави-членки
на ЕС.

Недостатъци:

Изборът на този вариант би
бил свързан със следните
качествени
недостатъци
и
разходи за заинтересованите
лица:

Изборът на този вариант би
бил свързан със следните
качествени недостатъци и
разходи за заинтересованите
лица:

Изборът на този вариант би
бил свързан със следните
качествени недостатъци и
разходи
за
заинтересованите лица:

ограничен
обхват
на
приложение на механизмите
за преустановяване и забрана
на практики, които са в
нарушение
на
законодателството за защита
на
потребителите
по
отношение
на
важни
за
потребителите области, като
финансови услуги, енергетика,
телекомуникации,
околна
среда и др. - това означава, че
в обхвата на съществуващия
механизъм за преустановяване
и
забрана
на
търговски
практики няма да бъдат
включени важни за защитата
на колективните интереси на
потребителите инструменти на
ЕС,
като:
правата
на
пътниците,
енергетиката,
телекомуникациите
и
защитата на личните данни;

При Вариант 1 България ще
се възползва от значителна
част
от
дискрециите,
предоставени на държавите
членки на ЕС от Директива
(ЕС) 2020/1828, което ще
допринесе за създаването на
по-детайлна
нормативна
уредба във връзка с исковете
за
преустановяване
или
забрана на практики и
исковете за обезщетение. Ще
има известно повишаване на
административната тежест
за заинтересованите лица
при
нейното
прилагане.
Съотношението
между
ползите
от
новите
възможности
и
допълнителната
тежест
обаче ще бъде балансирано и
като цяло в полза на
потребителите.

- въвеждането на част от
разпоредбите на Директива
(ЕС) 2020/1828 в ЗЗП, а
друга част в ГПК ще
допринесе за създаването
на сложна правна уредба,
което
ще
затрудни
разрешаването
на
проблемите, описани погоре;

ограничено
остава
въздействието на решенията за
преустановяване и забрана на
практики – решенията на
съдилищата ще продължават
да има ефект само между
страните в производствата.
Това означава, че решението
ще поражда ефект само по

При Вариант 1 съществува
риск от възникване на:
известни първоначални
организационни
затруднения
при
въвеждането
на
предлаганите изменения от
страна на Министерство на
икономиката и индустрията

64

- разпоредбите на глава
XXXIII "Производство по
колективни искове" ще се
прилагат за всички случаи
на увредени колективни
интереси, а не само поотношение на колективни
интереси на потребителите.
Това ще доведе до ненужни
нови
изисквания
по
отношение
на
всички
търговци и за всички
колективни искове;
- известни първоначални
организационни
затруднения при въвеждане
на предлаганите изменения
от страна на Министерство
на
икономиката
и
индустрията, на Комисията
за защита на потребителите

отношение
на
търговеца, и на Комисията за защита
срещу който е предявен иска за на потребителите, които ще
преустановяване или забрана, трябва да осигурят тяхното
но не и по отношение на други прилагане;
търговци,
които
използва
същата незаконна - практика
известни първоначални организационни
или същите неравноправни затруднения от страна на
условия в предлаганите от тях квалифицираните
договори;
организации за привеждане
в съответствие с новите
- няма да бъдат определени изисквания/критерии
на
подходящи
срокове
за които следва да отговарят;
процедурните
стъпки
продължителността
на - разширяването на обхвата
процедурата
за на
приложение
на
преустановяване и забрана на механизмите
за
търговски практики, които са в преустановяване и забрана
нарушение
на на практики, които са в
законодателството за защита нарушение
на
на потребителите в ситуации законодателството за защита
на масово увреждане ще остане на потребителите до нови и
необосновано дълга;
важни
за
потребителите
области, като финансови
- няма да бъде подобрен услуги,
енергетика,
механизма за обезщетение на телекомуникации,
околна
потребителите в ситуации на среда и др. би могло да
масово увреждане;
доведе
до
риск
от
увеличаване на съдебните
- няма да бъдат въведени искове в тези области. Този
правила
за
спиране
на риск обаче е смекчен с
давностните
срокове
при установяването на единни
висящ представителен иск за критерии, на които трябва да
преустановяване или забрана - отговарят квалифицираните
давностните
срокове
за организации.
предявяване на искове за
обезщетение са по-кратки от - може да има някои
продължителността
на първоначални разходи за
процедурата
за запознаване на търговците с
преустановяване и забрана на новите правила
относно
практики,
които
са
в представителните искове;
нарушение
на
законодателството за защита - въвеждането на ефективни,
на потребителите. В резултат пропорционални
и
на това потребителите губят възпиращи
финансови
възможност за получаване на санкции
ще
доведе
до
обезщетение във връзка с разходи за търговците, които
установено
нарушение,
а не спазват изискванията на
печалбата,
получена законодателството.
незаконно от нарушението,
остава pа търговеца.
в.
- няма да бъде въведена
единна процедура, при която
квалифицираните
организации да могат да
поискат от съдилища спиране
на
нарушаване
на
колективните
интереси
на
потребителите и обезщетениеза да получат обезщетение,
потребителите няма да могат
да разчитат на заповедта за
преустановяване
на
нарушението и ще се наложи
да водят друго дело срещу този
търговец за получаване на
обезщетение. Това води до
увеличаване на риска от
съдебни
спорове
и
също
генерира разходи за съдебните
системи;
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и съдебните органи;
- известни първоначални
организационни
затруднения от страна на
квалифицираните
организации за привеждане
в съответствие с новите
изисквания/критерии
на
които следва да отговарят;
- разширяването на обхвата
на
приложение
на
механизмите
за
преустановяване и забрана
на практики, които са в
нарушение
на
законодателството
за
защита на потребителите до
нови
и
важни
за
потребителите области, като
финансови
услуги,
енергетика,
телекомуникации, околна
среда и др. би могло да
доведе
до
риск
от
увеличаване на съдебните
искове. Този риск обаче е
смекчен с установяването
на критерии, на които
трябва
да
отговарят
квалифицираните
организации.
- може да има някои
първоначални разходи за
запознаване на търговците
с новите правила относно
представителните искове;
въвеждането
на
ефективни,
пропорционални
и
възпиращи
финансови
санкции ще доведе до
разходи
за
търговците,
които
не
спазват
изискванията
на
законодателството.

създаване
на
правна
несигурност
по
отношение
липсата на еднакви критерии
за всички държави-членки на
ЕС
за
признаване
на
квалифицираните
организации, имащи право да
предявяват колективни искове;
- нисък остава размера на
санкциите за неспазване на
решенията
на
съда
съществуващите
ниски
размери
на
санкции
за
неспазване на заповедта за
преустановяване и забрана на
нарушения ще продължат да
са недостатъчно възпиращи и
да
не
предотвратяват
в
достатъчна степен възможни
бъдещи нарушения.
- ще е налице несъответствие
на разпоредби на ЗЗП и ГПК с
изискванията на европейското
законодателство,
което
ще
доведе до риск от образуване
на наказателна процедура,
поради не привеждане в срок
на
българското
законодателство в съответствие
с Директива (ЕС) 2020/1828.

Като се вземе предвид анализът на ползите и недостатъците/разходите на
Вариант 0, Вариант 1 и Вариант 2 може да бъде направена следната качествена
оценка на по-значимите им въздействия при решаването на Проблем 1 и 2 , както
следва:

1. Проблем 1: Неефективен механизъм за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите в ситуации на масово увреждане.
Вариант 0

Проблем 1

Вероятност
въздействието да
се прояви

Ниска
Средна
Висока

Проблем 1

„Без действие“
Повишаване защитата
на икономическите
интереси на
потребителите

Насърчаване на гладкото
функциониране на
Вътрешния пазар и
положително въздействие
върху лоялната
конкуренция

Хармонизиране на правната
уредба с тази в другите
държавни членки на ЕС

Х

Х

Х

Вариант 1

„Приемане на Закон за представителните искове за
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защита на колективните интереси на потребителите“
Вероятност
въздействието да
се прояви

Ниска
Средна
Висока

Повишаване защитата
на икономическите
интереси на
потребителите

Насърчаване на гладкото
функциониране на
Вътрешния пазар и
положително въздействие
върху лоялната
конкуренция

Х

Х

Хармонизиране на правната
уредба с тази в другите
държавни членки на ЕС

Х

Вариант 2
Проблем 1

Вероятност
въздействието да
се прояви

Ниска
Средна
Висока

„Промяна в Закона за защита на потребителите и в ГПК“

Повишаване защитата
на икономическите
интереси на
потребителите

Насърчаване на гладкото
функциониране на
Вътрешния пазар и
положително въздействие
върху лоялната
конкуренция

Х

Хармонизиране на правната
уредба с тази в другите
държавни членки на ЕС

Х
Х

2. Проблем 2: Неефективен механизъм за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите в ситуации на масово увреждане.

Вариант 0

Проблем 2

Вероятност
въздействието да
се прояви

Ниска
Средна
Висока

„Без действие“
Повишаване защитата
на икономическите
интереси на
потребителите

Насърчаване на гладкото
функциониране на
Хармонизиране на правната
Вътрешния пазар и
уредба с тази в другите
положително въздействие
държавни членки на ЕС
върху лоялната
конкуренция

Х

Проблем 2

Х

Х

Вариант 1

„Приемане на Закон за представителните искове за
67

защита на колективните интереси на потребителите“
Вероятност
въздействието да
се прояви

Ниска
Средна
Висока

Повишаване защитата
на икономическите
интереси на
потребителите

Насърчаване на гладкото
функциониране на
Вътрешния пазар и
положително въздействие
върху лоялната
конкуренция

Х

Х

Хармонизиране на
правната уредба с тази в
другите държавни членки
на ЕС

Х

Вариант 2
Проблем 2

Вероятност
въздействието да
се прояви

Ниска
Средна
Висока

„Промяна в Закона за защита на потребителите и в ГПК“

Повишаване защитата
на икономическите
интереси на
потребителите

Насърчаване на гладкото
функциониране на
Вътрешния пазар и
положително въздействие
върху лоялната
конкуренция

Х

Х

Хармонизиране на
правната уредба с тази в
другите държавни членки
на ЕС

Х

5.3. Количествена оценка на най-значимите въздействия и на специфичните
им аспекти
Извършването на количествена оценка на въздействията на различните варианти
на действие на този етап се затруднява значително от различни фактори и най-вече
от:


липсата на относими емпирични данни по прилагането на действащия Закон
за защита на потребителите във връзка с искове за преустановяване на
нарушения и за обезщетение на потребителите;



отсъствието на част от институтите, предложени като възможност по
Директива (ЕС) 2020/1828, от сега действащия режим.

Няма налични количествени данни във връзка с повишаване ефективността на
механизмите за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на
законодателството за защита на потребителите и за обезщетение на потребителите в
ситуации на масово увреждане в изготвената оценка на въздействие на
предложението на ниво ЕС.
Предвид горепосоченото, приложима при изготвянето на Законопроекта е преди
всичко качествената оценка на по-значимите въздействия.
Независимо от горното, при оценяване на въздействията на предложените
варианти на действие за транспониране на Директива (ЕС) 2020/1828 и
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разрешаване на проблемите, описани в Раздел 1 по-горе, е взет предвид
количественият анализ на ползите и разходите от въвеждане на хармонизиран
режим относно механизмите за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребителите и за обезщетение на
потребителите в ситуации на масово увреждане, извършен от Европейската комисия
в рамките на Оценката на въздействие.6
По-долу са представени количествените ползи и разходи, свързани с въвеждане
на нормативна уредба относно механизмите за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите и
за обезщетение на потребителите в ситуации на масово увреждане, като цяло, и е
извършена качествена оценка от въздействието върху тези ползи и разходи на всеки
от вариантите на действие, разгледани в Раздел 4 по-горе.

Количествени ползи от въвеждане на новата уредба
Оценката на въздействието оценява ползите от въвеждане на хармонизирана
общоевропейска уредба относно механизмите за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите и
за обезщетение на потребителите в ситуации на масово увреждане спрямо три
основни количествени показателя – подобряване спазването на законодателството
на ЕС за защита на потребителите, защита на икономическите интереси на
потребителите и насърчаване на гладкото функциониране на Вътрешния пазар.

Преки количествени ползи от въвеждане на новата уредба
Проведено проучване в рамките на „Проверката за пригодност“ установи, че
очакваните преки ползи от въвеждане на новата уредба за представителните искове
са: повишаване на възпирането от извършване на нарушения на законодателството
за защита на потребителите, намаляване на вредите за потребителите, процедурна
ефективност и повишаване на лоялната конкуренция на пазара. По-ефективните
механизми за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на
законодателството за защита на потребителите и за обезщетение на потребителите в
ситуации на масово увреждане ще повиши спазването на законодателството на ЕС
за потребителите, особено по отношение на търговци/предприятия, които са
чувствителни към увреждане на репутацията. Въвеждането на новата уредба ще
позволила икономии при подготовката и воденето на съдебните дела от страна на
Комисията за защита на потребителите и от квалифицираните организации,
предвид възможността за предявяване на искове за преустановяване или забрана на
нарушения и искове за обезщетение в рамките на една процедура. Съдилищата
също ще се възползват от възможността за разглеждане на двата представителни
иска в едно производство. В проучване, проведено в рамките на „Проверката за
пригодност“,
53% от всички отговорили считат, че въвеждането на единна
процедура за двата представителни иска ще има положително въздействие върху
процесуалната ефективност, поради колективното разглеждане на двата иска в едно
производство. Разходите за трансграничните търговци ще намалеят поради
хармонизиране на националните процедури в държавите-членки на ЕС.

6

Вж. Документ на Европейската комисия SWD(2018) 98 final от 11.04.2018 г. и документ на Европейската
комисия SWD(2018) 96 final PART 2/3 от 12.04.2018 г. стр. 108 и сл.
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По отношение на подобряване спазването на законодателството на ЕС за защита
на потребителите, оценката на въздействието, изготвена на ниво ЕС установява, че
въвеждането на по-ефективни правила относно механизмите за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите и за обезщетение на потребителите в ситуации на масово увреждане
ще подобри тяхната ефективност, ще намали броя на нарушенията и ще предостави
стимули за уреждане на спорове по взаимно съгласие. Разширяването на
материалния обхват на исковете за преустановяване и забрана на практики, които
са в нарушение на законодателството за защита на потребителите по отношение на
всички нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите, ще
повиши ефективността на процедурата на исковете за преустановяване и забрана на
практики. Процедурата ще стане достатъчно надеждна и ще може да реагира на
различни форми на неспазване на законодателството в ситуации на масови щети.
Предоставянето на по-голяма възможност на квалифицираните организации да
предявят съдебни искове във всички държави-членки на ЕС, чрез създаването на
единни критерии за признаване на тези организации, ще увеличи използването на
представителните искове, както и веротяността за постигане на извънсъдебни
споразумения.
Чрез
предвиждане
на
по-целесъобразни
процедури,
продължителността на съдебните искове ще бъде съкратена в повечето държавичленки на ЕС. Без създаването на специално законодателство за представителните
искове за защита на колективните интереси на потребителите, търговците, които не
спазват изискванията ще продължат да нарушават правото на ЕС дори по време на
производството по колективния иск, като продължат да генерират незаконни
печалби и да създават вреди на потребителите. Въвеждането на изискване за
осигуряване на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции под формата на
глоби ще създаде гаранции за спазване на резултата от производството по
колективния иск. Засилените механизми за колективно обезщетение на
потребителите ще подобрят допълнително спазването на законодателството, поспециално по отношение на предприятия, които са чувствителни към увреждане на
репутацията. Заплахата от завеждане на иск за колективно обезщетение на
увредените потребители ще насърчи търговците да спазват изискванията на
законодателството. В проведено проучване на ниво ЕС се установява, че 53% от
всички отговорили смятат, че възможностите за колективно обезщетение ще
увеличат възпирането от неспазването на законодателството, докато само 4%
прогнозират отрицателно въздействие, а 14% - никакво въздействие.
По отношение на ползите за потребителите, въвеждането на по-ефективен
мехавизъм на исковете за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребителите и на исковете за
обезщетение на потребителите в ситуации на масово увреждане ще повиши
ефективността от прилагането на законодателството за защита на потребителите.
Това би допринесло за по-добро спазване на правата на потребителите от страна на
търговците. По-доброто спазване на законодателството ще доведе до по-малко вреди
на потребителите и до повишаване на доверието им при пазаруване. Проучване в
рамките на извършената оценка на въздействието на ниво ЕС показа, че
мнозинството от потребителските сдружения и компетентните органи на държавитечленки на ЕС са съгласни, че по-строгите правила относно санкциите ще доведат до
по-голямо доверие на потребителите и по-ефективно прилагане на правилата за
защита на потребителите. Повечето бизнес организации не споделят това виждане.
По-ефективните механизми на исковете за преустановяване и забрана на практики,
които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите и на
исковете за обезщетение на потребителите в ситуации на масово увреждане биха
допринесли за намаляване на вредите за потребителите чрез преустановяване на
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нарушенията. В проучването, в рамките на извършената оценка на въздействието
на ниво ЕС, се установява че 56% от всички отговорили считат, че въвеждането на
по-ефективен механизъм на исковете за преустановяване и забрана на практики,
които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите и на
исковете за обезщетение ще намали вредата за потребителите, докато 1%
прогнозира умерено отрицателно въздействие върху вредата на потребителите, а
22% прогнозираха никакво въздействие. Въвеждането на възможност за използване
на решенията по искове за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребителите като доказателство за
извършени нарушения, ще улесни потребителите по-лесно да предприемат
последващи действия във връзка с получаването на обезщетение.
Засилените механизми за колективно обезщетение биха осигурили по-високо
ниво на защита на потребителите в ситуации на масови щети. Проучване в рамките
на „Проверката за пригодност“ установи, че държавите-членки на ЕС, които са
въвели колективни искове за обезщетение на потребителите, са имали повишаване
на ефективността на исковете за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребителите. Възможността за
предявяване на иск за преустановяване или забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребителите и на иск за
обезщетение в рамките на една процедурата се разглежда от квалифицирани
организации като изключително полезно и ефективно. Съэздаването на ефективен
механизъм на исковете за обезщетение на колективните интереси на потребителите
би намалилило значително разходите на потребителите за търсене на обезщетение.
В допълнение, наличието на възможност за постигане ена извънсъдебни
споразумения за обезщетение би увеличила възпиращия ефект на нарушенията и
би довела до повишена вероятност за постигане на резултат по взаимно съгласие.
По отношение на ползите за насърчаване на гладкото функциониране на
вътрешния пазар, по-силният възпиращ ефект от засилените правила относно
санкциите и по-ефективния механизъм на исковете за преустановяване и забрана
на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите и на исковете за обезщетение на потребителите в ситуации на масово
увреждане биха осигурили по-добро функциониране на вътрешния пазар. В
обществено допитване при изготвяне на оценката на въздействието на европейско
ниво, всички отговорили потребителски сдружения и голямо мнозинство от
отговорилите компетентни органи в държавите-членки на ЕС считат, че по-строгите
правила относно санкциите ще доведат до по-лоялна конкуренция в полза на
търговците, които отговарят на изискванията. Малко бизнес организации споделят
това мнение. МСП считат, че по-строгите правила за санкциите биха увеличили
лоялната конкуренция между търговците, опериращи в различни държави-членки,
и между търговците с различна икономическа сила.

Косвени количествени ползи от въвеждане на новата уредба
Новата уредба ще има косвено положително въздействие върху уязвимите
потребители. Това са потребители, които нямат възможност и средства да търсят
правна защита в случай, че техните потребителски права са били нарушени. Новите
правила, с които се подобрява ефективността на исковете за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите и на исковете за обезщетение на потребителите в ситуации на масово
увреждане ще окажат положително въздействие върху тази група потребители,
предвид въвеждането на по-строги правила и санкции. Броят на уязвимите
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потребители, които се засягат от нарушения на законодателството за защита на
потребителите е по-голям от този на другите потребители, които стават жертви на
нарушения. Същевременно, уязвимите потребители не са склонни да предявят
индивидуални искове за обезщетение, за разлика от останалите потребители, така
че ефектите от въвеждането на по-ефективни механизми на исковете за
преустановяване и забрана на практики и на исковете за обезщетение на
потребителите ще засили техните права и ще доведе до намаляване на нарушенията
на законодателството за защита на потребителите.
По-ефективните механизми на исковете за преустановяване и забрана на
нарушения и на исковете за обезщетение на потребителите ще предоставят поголяма защита на потребителите и това ще допринесе за възпиране на повече
търговци от използавне на неверни твърдения за околната среда, които биха могли
да създадат ситуации с масови щети.

Количествени разходи от въвеждане на новата уредба
Новата уредба не би довела до никакви разходи за търговците, които спазват
изискванията, освен редовни разходи, за да се гарантира, че използваните бизнес
практиките са в съответствие със закона. Разходите за трансграничните търговци ще
намалеят поради хармонизиране на националните процедури за предявяване на
представителни искове в държавите-членки на ЕС.
Новата уредба може да доведе до разходите за онези търговци, които не спазват
законодателството и извършват нарушения, накърняващи колективните интереси
на потребителите, предвид въвеждането на по-ефективни механизми и по-високи
санкции за неспазване на законодателството за защита на потребителите.

Въздействие на вариантите на действие върху количествените ползи и
разходи от въвеждане на новата уредба
Всеки от вариантите на действие, разгледани в Раздел 4, предоставя възможност
за разрешаване на конкретен проблем, описан в Раздел 1, чрез избора на една или
друга опция и дискреция, предвидена в Директива (ЕС) 2020/1828. В своята цялост
обаче тези варианти на действие очертават цялостен подход при транспониране на
Директивата относно представителните искове и разрешаване на Проблем 1 и 2.
Поради това следващият анализ обобщава въздействието върху описаните по-горе
количествени ползи и разходи от въвеждане на новата уредба при избора на всеки
от описаните варианти на действие: Вариант 0, Вариант 1 и Вариант 2.
С оглед на пречките за осъществяване на пълноценен количествен анализ на
въздействието на разглежданите варианти на действие, посочени в началото на този
раздел, по-долу е извършена качествена оценка на това, доколко всеки от
вариантите на действие е подходящ да допринесе за реализиране на количествените
ефекти от въвеждане на новата уредба, описани по-горе.

1. Оценка на въздействията на вариантите за разрешаване на Проблем 1 и 2 върху
количествените ползи и разходи на новата уредба
Вариант 0 „Без действие“:
Количествени ползи от въвеждане на новата уредба : При този вариант
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хармонизация, предвидени в Директива (ЕС) 2020/1828, като по този начин ще има
възможност за предявяване на искове за преустановяване или забрана на
нарушения на законодателството за защита на потребителите и на искове за
обезщетение за вреди в ситуации на масово увреждане от квалифицирани
организации и от Комисията за защита на потребителите. Въпреки това, не
използването на голяма част от опциите и дискрециите, предоставени от Директива
(ЕС) 2020/1828, ще попречи в обхвата на исковете за преустановяване и забрана на
нарушения на законодателството да бъдат включени важни за защитата на
колективните интереси на потребителите актове на ЕС, като правата на пътниците,
енергетиката, телекомуникациите и защитата на личните данни. На следващо
място, ограничено остава въздействието на решенията по искове за преустановяване
и забрана на практики – решенията на съдилищата ще продължават да има ефект
само между страните в конкретните производства. Няма да бъдат определени
подходящи срокове за процедурните стъпки, нисък остава размера на санкциите за
неспазване на решенията на съда, няма да бъдат подобрени процедурните стъпки за
обезщетение на потребителите в ситуации на масово увреждане, също няма да
бъдат въведени правила за спиране на давностните срокове при висящ
представителен иск за налагане на мерки за преустановяване или забрана и няма
да бъде въведена възможността за единна процедура, при която квалифицираните
организации да могат да поискат от съдилища преустановяване и спиране на
нарушания на колективните интереси на потребителите и обезщетение за
нанесените вреди. Поради това може да се очаква, че Вариант 0 няма да има
съществен благоприятен ефект за изграждане на ефективна нормативна уредба.

Разходи: Този вариант има потенциал да понижи разходите за търговците, които
не спазват законодателството, поради по-неефективните механизми на исковете за
преустановяване или забрана на нарушения на законодателството за защита на
потребителите и механизми и на исковете за обезщетение за вреди в ситуации на
масово увреждане и по-ниският размер на съществуващите санкции. Този вариант
се характеризира с по-малко разходи от страна на търговците, които не спазват
изискванията на законодателството, за сметка на по-големи вреди съответно разходи
за потребителите, поради липсата не ефективни механизми за защита на
икономическите им интереси. Поради това при този вариант не може да се очаква
съществено намаление на преките разходи.
Вариант 1 „Приемане на Закон за представителните искове за защита на
колективните интереси на потребителите“:
Преки количествени ползи от въвеждане на новата уредба : При този вариант
новата уредба ще възприеме разпоредбите на директивата във връзка с
въвеждането на по-ефективни механизмите относно исковете за преустановяване
или забрана на нарушения на законодателството за защита на потребителите и на
исковете за обезщетение за вреди в ситуации на масово увреждане. Това ще
спомогне за повишаване на икономическите интереси на потребителите и
насърчаване на гладкото функциониране на вътрешния пазар. Ще се повиши
възпирането от извършване на нарушения на законодателството за защита на
потребителите, ще се намалят вредите за потребителите и ще се засили лоялната
конкуренция. По-ефективните механизми относно исковете за преустановяване и
забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите и на исковете за обезщетение на потребителите в ситуации на масово
увреждане ще повиши спазването на законодателството на ЕС за потребителите,
особено по отношение на търговци/предприятия, които са чувствителни към
увреждане на репутацията. Въвеждането на новата уредба за представителните
73

искове ще позволи икономии при подготовката и воденето на съдебните дела от
страна на Комисията за защита на потребителите и от квалифицираните
организации, предвид възможността за предявяване на искове за преустановяване
или забрана на нарушения и искове за обезщетение в рамките на една процедура.
Съдилищата също ще се възползват от възможността за разглеждане на двата
представителни иска в едно производство. В тази връзка, може да се очаква, че
Вариант 1 ще позволи пълноценно активиране на количествените ползи от
въвеждането на нов правен режим за колективните искове за защита на
потребителите.

Преки разходи: Новата уредба за представителните искове не би довела до
никакви разходи за търговците, които спазват изискванията, освен редовни разходи,
за да се гарантира, че бизнес практиките им са в съответствие със закона. Новата
уредба може да доведе до разходи за онези търговци, които не спазват
законодателството и извършват нарушения, накърняващи колективните интереси
на потребителите, предвид въвеждането на по-ефективни механизми за двата
представителни иска и по-високи санкции за неспазване на законодателството за
защита на потребителите. Разходите за трансграничните търговци ще намалеят и те
ще реализират икономии поради хармонизиране на националните процедури в
държавите-членки на ЕС.
Вариант 2 „Промяна в Закона за защита на потребителите и в ГПК“:
Преки количествени ползи от въвеждане на новата уредба : При този вариант,
новата уредба ще възприеме съществена част от разпоредбите на Директива (ЕС)
2020/182 относно представителните искове за защита на колективните интереси на
потребителите. Това ще спомогне за подобряване защитата на икономическите
интереси на потребителите и насърчаване на гладкото функциониране на
вътрешния пазар. Ще се повиши възпирането на търговците от извършване на
нарушения на законодателството за защита на потребителите, ще се намалят
вредите за потребителите и ще се засили лоялната конкуренция. По-ефективните
механизми относно исковете за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребителите и исковете за
обезщетение на потребителите в ситуации на масово увреждане ще подобри
спазването на законодателството на ЕС за потребителите, особено по отношение на
търговци/предприятия, които са чувствителни към увреждане на репутацията.
Въвеждането на новата уредба ще позволи икономии при подготовката и воденето
на съдебните дела от страна на Комисията за защита на потребителите и от
квалифицираните организации, предвид възможността за предявяване на искове за
преустановяване или забрана на нарушения и искове за обезщетение в рамките на
една процедура. Съдилищата също ще спечелят от предвидената възможност за
разглеждане на двата представителни иска в едно производство. Въпреки това,
въвеждането на част от разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/182 относно
представителните искове в ЗЗП, а друга част в ГПК ще допринесе за създаването на
сложна правна уредба, което ще затрудни разрешаването на проблемите свързани с
неефективните механизми по исковетуе за преустановяване и за обезщетение.
Същевременно, в сравнение с Вариант 1, този вариант ще позволи разпоредбите на
глава XXXIII "Производство по колективни искове" на ГПК да се прилагат за всички
случаи на увредени колективни интереси, а не само по- отношение на колективни
интереси на потребителите, което ще доведе до ненужни нови изисквания по
отношение на всички търговци и за всички колективни искове, които имат за цел
защита на други интереси.
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Преки разходи : Новата уредба не би довела до никакви разходи за търговците,,
които спазват изискванията, освен редовни разходи, за да се гарантира, че техните
бизнес практиките са в съответствие със закона. Новата уредба за представителните
искове може да доведе до разходи за онези търговци, които не спазват изискванията
на законодателството и извършват нарушения, накърняващи колективните
интереси на потребителите, предвид въвеждането на по-ефективни механизми и повисоки санкции за неспазване на законодателството за защита на потребителите.
Разходите за трансграничните търговци ще намалеят, поради хармонизиране на
националните процедури в държавите-членки на ЕС.

5.4. Административна тежест
Създаване на нови регулаторни режими, услуги и регистри и въздействие
върху съществуващи режими, услуги и регистри
Новата уредба за представителните искове не предвижда въвеждане на нови
регулаторни режими, както и създаването на регистри. Новата уредба не предвижда
предоставяне на нови административни услуги и няма да доведе до повишаване на
административната тежест върху заинтересованите лица.

Административна тежест по отношение на заинтересованите страни
Вариант 0 „Без действие“:
При този вариант не се предвижда въвеждане на нови регулаторни режими,
както и създаването на регистри. При него не се предвижда също предоставяне на
нови административни услуги.
Предвид на това, че при този вариант не се предвижда хармонизиране на
процедурите по исковете за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребителите и по исковете за
обезщетение на потребителите в ситуации на масово увреждане, търговците няма да
могат да се възползват от хармонизирани европейски правила и това ще доведе до
увеличаване на административната тежест при осъществяването на трансгранична
търговия.
Предвид на това, че при този вариант не се предвижда възможност за въвеждане
на единна процедура, в рамките на която да бъде предявен и разгледан
едновременно иск за преустановяване или забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребителите и иск за обезщетение
за вреди, няма да бъде намалена административната тежест за съдилищата. Няма
да бъде намалена административната тежест и за Комисията за защита на
потребителите и за квалифицираните организации, които биха намалили разходите
си за правни консултации и съдебни процедури, ако имаха тази възможност.
Този вариант няма да доведе до повишаване на административната тежест
върху косвено засегнатите страни с оглед на това, че той не предвижда специфични
задължения за тази група заинтересовани лица.

Вариант 1 „Приемане на Закон за представителните искове за защита на
колективните интереси на потребителите“:
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При този вариант не се предвижда въвеждане на нови регулаторни режими,
както и създаването на регистри. При него не се предвижда също предоставяне на
нови административни услуги.
С приемането на Вариант 1 „Приемане на Закон за представителните искове
за защита на колективните интереси на потребителите“ в националното
законодателство не се предвижда предоставяне на нови административни услуги.
Предвид на това, че с приемането на Вариант 1 „Приемане на Закон за
представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите“ се
предвижда хармонизиране на процедурите по оскове за преустановяване и забрана
на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на
потребителите и по искове за обезщетение на потребителите в ситуации на масово
увреждане, търговците и предприятията ще могат да се възползват от
хармонизирани европейски правила, което ще доведе до намаляване на
административната тежест при осъществяване на трансгранична търговия.
С приемането на Вариант 1 „Приемане на Закон за представителните искове за
защита на колективните интереси на потребителите“ в националното
законодателство се предвижда възможност за въвеждане на единна процедура, в
рамките на която да бъде предявен и разгледан едновременно иск за
преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на
законодателството за защита на потребителите, и иск за обезщетение за вреди, което
ще доведе до намаляване на административната тежест за съдилищата.
Приемането на Вариант 1 „Приемане на Закон за представителните искове за
защита на колективните интереси на потребителите и създаването на единна
процедура, в рамките на която да бъде предявен и разгледан едновременно иск за
преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на
законодателството за защита на потребителите, и иск за обезщетение за вреди ще
доведе до намаляване на административната тежест за Комисията за защита на
потребителите и за квалифицираните организации.
При този вариант въвеждането на новата уредба за представителните искове няма
да доведе до повишаване на административната тежест върху косвено засегнатите
страни, предвид на това това, че не се предвиждат специфични задължения за тази
група заинтересовани лица.

Вариант 2 „Промяна в Закона за защита на потребителите и в ГПК“:
При този вариант не се предвижда въвеждане на нови регулаторни режими, както и
създаването на регистри. При него не се предвижда също предоставяне на нови
административни услуги.
С приемането на Вариант 1 „Приемане на Закон за представителните искове за
защита на колективните интереси на потребителите“ в националното
законодателство не се предвижда предоставяне на нови административни услуги.
Предвид на това, че с приемането на Вариант 1 „Приемане на Закон за
представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите“ се
предвижда хармонизиране на процедурите за преустановяване и забрана на
практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребителите и
за обезщетяване на потребителите в ситуации на масово увреждане, търговците и
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предприятията ще могат да се възползват от хармонизирани европейски правила,
което ще доведе до намаляване на административната тежест при осъществяването
на трансгранична търговия.
При този вариант въвеждането на новата уредба за представителните искове няма
да доведе до повишаване на административната тежест върху косвено засегнатите
страни, предвид на това че не се предвиждат специфични задължения за тази група
заинтересовани лица.

5.5. Оценка на въздействието върху малките и средните предприятия (МСП тест)
Приемането на Закона за представителните искове за защита на колективните
интереси на потребителите би имало както преки, така и косвени положителни
ефекти върху малките и средните предприятия. Подобряване ефективността на
механизмите по искове за преустановяване и забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребителите и по искове за
обезщетение на потребителите в ситуации на масово увреждане ще окаже влияние
върху търговците, които спазват законодателството, като те ще извлекат ползи от
лоялната конкуренция.

5.6. Описание на разходите и ползите върху заинтересованите страни
Остойностяването на разходите и ползите върху заинтересованите лица от
въвеждане на новата уредба се затруднява значително от различни фактори и найвече от:


Липсата на относими емпирични данни по прилагане на действащия Закон
за защита на потребителите;



Отсъствието на множество от институтите, предложени като възможност от
Директива (EС) 2020/1828 в сега действащия режим за колективни искове за
защита на потребителите в България.

Предвид горепосоченото и при отчитане на потенциалните качествени и
количествени ползи и разходи от въвеждане на уредба относно исковете за
преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на
законодателството за защита на потребителите и на исковете за обезщетение на
потребителите в ситуации на масово увреждане, разгледани в Подраздели 5.2 и 5.3
по-горе, ползите и разходите за заинтересованите лица са описани качествено чрез
индикация за това доколко всеки от вариантите на действие е вероятно да окаже
въздействие върху разходите и ползите на всяка от категориите заинтересовани
страни спрямо моментното състояние.
С оглед на това, че всеки от вариантите на действие, разгледани в Раздел 4,
предоставя възможност за решаване на конкретен проблем чрез избора на една или
друга опция и дискреция, предвидена в Директива (ЕС) 2020/1828, но в своята
цялост тези варианти на действие очертават цялостен подход при транспониране на
Директивата и решаване на Проблем 1 и 2, следващият анализ обобщава
потенциалните ползи и разходи при избора на всеки от описаните варианти за
действие: Вариант 0, Вариант 1 и Вариант 2.
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Проблем 1 до Проблем 2
Вариант 0
„Без действие“:

Потребители

Търговци

Вариант 1
„Приемане на
Закон за
представителните
искове за защита
на колективните
интереси на
потребителите“:

Вариант 2
„Промяна в Закона
за защита на
потребителите и в
ГПК“:

Разходи: 

Разходи: 

Разходи: 

Ползи: 

Ползи: 

Ползи: 

Разходи: 

Разходи: 

Разходи: 

Ползи: 

Ползи: 
Ползи: 

Квалифицира
ни организации

Публични
органи

Косвено
засегнати лица

Разходи: 

Разходи: 

Разходи: 

Ползи: 

Ползи: 

Ползи: 

Разходи: 

Разходи: 

Разходи: 

Ползи: 

Ползи: 

Ползи: 

Разходи: 

Разходи: 

Разходи: 

Ползи: 

Ползи: 

Ползи: 
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6. Сравняване на вариантите
Настоящият раздел съдържа допълнително сравнение на вариантите за упражняване на националните правомощия,
предоставени на Република България от или във връзка с Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителните искове за защита
на колективните интереси на потребителите, които са представени в Раздел 4 по-горе, въз основа на очакваните положителни и
неблагоприятни въздействия на всеки от тези варианти върху проблемите, които Законопроекта има за цел да разреши.

1. Проблем 1: Неефективен механизъм за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на законодателството
за защита на потребителите в ситуации на масово увреждане.

Отрицателни въздействия

Вариант 1 „Приемане на Закон
за представителните искове за
защита на колективните
интереси на потребителите“

Вариант 0 „Без действие“

Създаването на по-детайлна нормативна
уредба във връзка с исковете за
преустановяване
или
забрана
на
практики, които са в нарушение на
законодателството
за
защита
на
потребителите
може
да
доведе
първоначално до известно повишаване на
задълженията за заинтересованите лица
при нейното прилагане. Съотношението
между ползите от новите възможности и
евентуалната допълнителна тежест обаче
ще бъде балансирано и като цяло в полза
на потребителите.

Българското
законодателство
относно
исковете за преустановяване или забрана
на практики, които са в нарушение на
законодателството
за
защита
на
потребителите
ще
се
различава
значително от законодателството в другите
държави-членки на ЕС.

Вариант 2 „Промяна в Закона
за защита на потребителите и
в ГПК“

Създаването на сложна правна уредба,
при която една част от разпоредбите на
Директивата относно представителните
искове ще бъдат транспонирани в ЗЗП, а
друга част в ГПК. Това ще затрудни
ефективността
на
механизмите
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
Отрицателно
въздействие
върху
законодателството
за
защита
на
решаването на проблем 1 ще окаже:
потребителите в ситуации на масово
- ограничния материален обхват на увреждане.
приложение
на
исковете
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
Създаването на по-детайлна нормативна потребителите по отношение на важни за
уредба
е
необходимо
условие
за потребителите области, като: финансови
разрешаване на Проблем 1.
услуги, енергетика, телекомуникации,
околна среда, лични данни и др. При този
вариант, в обхвата на исковете за
преустановяване и забрана на практики
няма да бъдат включени важни за
защитата на колективните интереси на

потребителите инструменти на ЕС, като
правата на пътниците, енергетиката,
телекомуникациите
и
защитата
на
личните данни;
- ограниченото действие на решенията за
преустановяване и забрана на практики –
решенията
на
съдилищата
ще
продължават да има ефект само между
страните в производствата, поради което
същите ще продължат да пораждат ефект
само по отношение на търговеца, срещу
който е предявен иска за преустановяване
или забрана, но не и по отношение на
други търговци, които използва същата
незаконна
практика
или
същите
неравноправни условия в предлаганите от
тях договори;
- липсата на конкретни срокове за
разглеждане
на
исковете
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите в ситуации на масово
увреждане;
- правната несигурност по отношение
липсата
на
единни
критерии
за
признаване
на
квалифицираните
организации, имащи право да предявяват
колективни искове в рамките на ЕС.

Положителни въздействия

Българското законодателство ще бъде
приведено в съответствие със разпоредбите
на Директива (ЕС) 2020/1828 относно
представителните искове за защита на
колективните интереси на потребителите,
което ще позволи на Комисията за защита
на потребителите и на останалите
квалифицирани
организации
да
предявяват искове за преустановяване или
забрана на практики във всички държавичленки на ЕС, въз основа на единни
критерии.

Опростена правна уредба, която съдържа
базисните изисквания относно исковете за
преустановяване
или
забрана
на
практики, които са в нарушение на
законодателството
за
защита
на
потребителите.
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Повишаване ефективността на съдебната
система, чрез въвеждане на подходящи
срокове за процедурните стъпки при
механизмите
за
преустановяване
и
забрана на практики, които са в
нарушение на
законодателството за
защита на потребителите, с цел избягване
на необосновано дълги съдебни процедури;

Вариант 0
„Без действие“

Вариант 1 „Приемане на
Закон за представителните
искове за защита на
колективните интереси на
потребителите“

Вариант 2 „Промяна в Закона за
защита на потребителите и в
ГПК“

Ефективност
Подобряване спазването на
законодателството за защита на
потребителите
Защита на икономическите
интереси на потребителите
Хармонизиране на правната
уредба с тази в другите държавни
членки на ЕС

Ефикасност
Съгласуваност
Риск за прилагане

–

++

+

+/–

++

++

+

++

++

–

++

+

Не.

Да.

Да.

Важни рискове

Ограничени рискове

Ограничени рискове

Вариант 0 предлага опростена правна уредба, която въвежда основните характеристики на исковете за преустановяване или
забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребители в ситуации на масово увреждане в
българското законодателство. От друга страна, при този вариант българското законодателство ще се отдалечи значително
европейското законодателство относно исковете за преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на
законодателството за защита на потребителите, което не е от естество да разреши Проблем 1, а съществуващите значителните
разлики по отношение на исковете за преустановяване или забрана на практики ще се запазят. В тази връзка, Вариант 0 се
оценява като неприемлив.
При Вариант 1 българското законодателство ще бъде приведено в съответствие със разпоредбите на Директива (ЕС) относно
представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, което ще позволи ефективно прилагане на
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исковете за преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на законодателството за защита на потребители в
ситуации на масово увреждане и съответно ще допринесе за високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите
и насърчаване на гладкото функциониране на вътрешния пазар.
Изборът на Вариант 2 предлага също в голяма степен привеждане на българското законодателство в съответствие със
разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителните искове за защита на колективните интереси на
потребителите, което ще позволи ефективно прилагане на исковете за преустановяване или забрана на практики, които са в
нарушение на законодателството за защита на потребители в ситуации на масово увреждане, но ще създаде сложна правна
уредба, при която част от разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/1828 ще бъдат транспонирани в ЗЗП, а друга част в ГПК. Това ще
затрудни ефективността на производствата по искове за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на
законодателството за защита на потребителите в ситуации на масово увреждане.
Като се вземат предвид описаните по-горе предимства и недостатъци на всеки един от трите варианта, следва да се заключи, че
Вариант 1 е най-подходящ да създаде условия за значително позитивно и устойчиво въздействие върху всички аспекти на
Проблем 1.

2. Проблем 2: Неефективен механизъм за обезщетяване на потребителите в ситуации на масово увреждане.

:

Отрицателни въздействия

Вариант 0 „Без действие“

Вариант 1 „Приемане на Закон
за представителните искове за
защита на колективните
интереси на потребителите“

Създаването на по-детайлна нормативна
уредба във връзка с производствата по
искове за обезщетение на потребителите за
вреди може да доведе първоначално до
известно повишаване на задълженията за
заинтересованите лица при нейното
прилагане. Съотношението между ползите
от новите възможности и евентуалната
допълнителна тежест обаче ще бъде
балансирано и като цяло в полза на
потребителите.

Ако не се създаде единна процедура, при
която квалифицираните организации да
могат да поискат от съда преустановяване
или
забрана
на
нарушението
на
колективните интереси на потребителите и
обезщетение за нанесените вреди – това
ще окаже отрицателно въздействие върху
съдебните органи и квалифицираните
организации.
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Вариант 2 „Промяна в Закона
за защита на потребителите и
в ГПК“

Създаването на сложна правна уредба,
при която част
от разпоредбите на
Директива (ЕС) относно представителните
искове за защита на колективните
интереси на потребителите ще бъдат
транспонирани в ЗЗП, а друга част в ГПК.
Това ще затрудни ефективността на
производствата по искове за обезщетение
на потребителите в ситуации на масово
увреждане, както и правоприлагащите
органи.

Създаването на по-детайлна нормативна
уредба
е
необходимо
условие
за
разрешаване на Проблем 2.

Положителни въздействия

Положително
въздействие
върху
процесуалната
ефективност,
поради
разглеждането
на
двата
иска
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетение на
потребителите в ситуации на масово
увреждане в рамките на една съдебна
процедура (един съдебен иск).

Опростена правна уредба, която съдържа
основните изисквания относно исковете за
обезщетение на потребителите в ситуации
на масово увреждане.
Този
вариант
ще
има
следните
положителни въздействия:

Положително
въздействие
върху
процесуалната
ефективност,
поради
разглеждането
на
двата
иска
за
преустановяване и забрана на практики,
които
са
в
нарушение
на
законодателството
за
защита
на
потребителите и за обезщетение на
- наличието на процесуален механизъм за потребителите в ситуации на масово
обезщетение на потребителите в ситуации увреждане в рамките на една съдебна
процедура (един съдебен иск).
на масово увреждане;
- наличието на възможност за постигане
на извънсъдебно споразумение;

Вариант 0
„Без действие“

Вариант 1 „Приемане на
Закон за представителните Вариант 2 „Промяна в
Закона за защита на
искове за защита на
колективните интереси на потребителите и в ГПК“
потребителите“

Ефективност
Подобряване спазването на
законодателството за защита на
потребителите
Защита на икономическите интереси на
потребителите
Хармонизиране на правната уредба с тази в
другите държавни-членки на ЕС

–

++

+

+/–

++

++

+

++

++
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Ефикасност
Съгласуваност
Риск за прилагане

–

++

+

Не.

Да.

Да.

Важни рискове

Ограничени рискове

Ограничени рискове

Вариант 0 предлага опростена правна уредба, която съдържа основните изисквания относно исковете за обезщетение на
потребителите в ситуации на масово увреждане. От друга страна, при този вариант българското законодателство ще се отдалечи
значително от европейското законодателство относно исковете за обезщетение на потребителите в ситуации на масово увреждане,
което не е от естество да разреши Проблем 2 в достатъчна степен, а съществуващите значителните разлики по отношение на
исковете за обезщетение на потребителите в ситуации на масово увреждане ще се запазят. В тази връзка, Вариант 0 се оценява
като неприемлив.
При Вариант 1 българското законодателство ще бъде приведено в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/1828
относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, което ще позволи ефективно прилагане
на исковете за обезщетение на потребителите в ситуации на масово увреждане и съответно ще допринесе за високо ниво на защита
на икономическите интереси на потребителите и поправяне на последиците от нарушението на колективните интереси на
потребителите.
Изборът на Вариант 2 предлага също в голяма степен привеждане на българското законодателство в съответствие със
разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/1828, което ще позволи ефективно прилагане на исковете за обезщетение на потребителите
в ситуации на масово увреждане, но ще създаде сложна правна уредба, при която част от разпоредбите на Директивата относно ще
бъдат транспонирани в ЗЗП, а друга част в ГПК. Това ще затрудни ефективността на производствата по исковете за обезщетение
на потребителите в ситуации на масово увреждане.
Като се вземат предвид описаните по-горе предимства и недостатъци на всеки един от трите варианта, следва да се заключи, че
Вариант 1 е най-подходящ да създаде условия за значително позитивно и устойчиво въздействие върху всички аспекти на
Проблем 2.
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7. Препоръчителен вариант
Въз основа на сравнението на вариантите, извършено в Раздел 6, и посочените в
него предимства и недостатъци на идентифицираните варианти за разрешаване на
проблемите, дефинирани в Раздел 4, и при отчитане на особеностите и нивото на
ефективност на исковете за преустановяване и забрана на нарушения на
законодателството за защита на потребителите и на исковете за обезщетяване на
потребителите в ситуации на масово увреждане, следва да се заключи, че Вариант 1
„Приемане на Закон за представителните искове за защита на колективните
интереси на потребителите“ по всеки един от разгледаните проблеми е найподходящ за постигане целите на Директива (ЕС) 2020/1828 относно
представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите в
България.

8. Обществени консултации
Настоящата предварителна оценка на въздействието се основава на
извършената на ниво ЕС оценка на въздействието на Директива (ЕС) 2020/1828
относно представителните искове за защита на колективните интереси на
потребителите.
Оценката на въздействието се базира и на предоставени от Комисията за защита
на потребителите, данни за заведени и висящи искове за защита на колективните
интереси на потребителите посредством изготвени доклади за дейността на
Комисията за защита на потребителите за периода от 2017 г. до 2020 г.
включително. В процеса на изготвяне на настоящата предварителна оценка на
въздействието бяха анализирани различни информационни източници: научни
становища; анализи; информация, получена от членовете на Работна група 21
„Защита на потребителите“ към Съвета по европейски въпроси; доклади на
представителните сдружения на потребителите в България; предявени искове за
преустановяване и забрана на нарушения на законодателството за защита на
потребителите; национален доклад по прилагане разпоредбите на Директива
2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на
интересите на потребителите; доклад на Европейската комисия до Европейския
парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно
изпълнението на Препоръката на Комисията от 11 юни 2013 г. за общи принципи на
механизмите за колективна защита относно исковете за преустановяване и забрана,
свързани с нарушения на права и исковете за обезщетение в държавите-членки,
предоставени, съгласно правото на Европейския съюз.
Бяха проведени четири ескпертни срещи с представители на Европейската
комисия и на националните компетентни органи на държавите-членки на ЕС с цел
обмяна на информация и опит при транспониране в националното законодателство
на изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителните искове за
защита на колективните интереси на потребителите.
По законопроекта се планира да бъде проведена обществена консултация в
съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове,
посредством публикуването на проекта, мотивите към него и цялостната оценка на
въздействието на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на
Министерството на икономиката и индустрията. В съответствие с чл. 26, ал. 5 от
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Закона за нормативните актове справката за постъпилите предложения заедно с
обосновка за неприетите предложения в резултат на проведените обществени
консултации ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на
икономиката и индустрията и на Портала за обществени консултации.

9. Последваща оценка на въздействието
Съгласно чл. 22, ал. 2, т.12 от Наредбата за обхвата и методологията за
извършване на оценка на въздействието, в доклада за цялостна предварителна
оценка на въздействието задължително се включва препоръчителен срок за
извършване на последваща оценка на въздействието.
Европейската комисия ще извърши оценка на Директива (ЕС) 2020/1828 относно
представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите и
ще представи пред Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и
социален комитет доклад относно изпълнението и прилагането на предложената
директива не по-рано от 26 юни 2028 г. В доклада, Европейската комисия ще
оценява обхвата на Директива (ЕС) 2020/1828, както и функционирането и
ефективността на директивата при трансгранични случаи, включително по
отношение на правната сигурност. Държавите-членки ще трябва да предоставят на
Европейската комисия информация за изготвяне на доклада, за първи път до 26
юни 2027 г. и след това ежегодно. Информацията трябва да включва:
- броя и вида на представителните искове, приключени в съответната държавачленка;
- вида на нарушенията и страните по представителните искове;
- резултатите от тези представителни искове.
По отношение на предложения проект на Закон за представителните искове за
защита на колективните интереси на потребителите:
Съгласно Закона за нормативните актове органът, в чиято компетентност е
изпълнението на нормативния акт, извършва последваща оценка на въздействието
на новите закони, кодекси и подзаконови нормативни актове на Министерския
съвет. Последващата оценка на въздействието се извършва в срок 5 години след
влизането в сила на новия закон, кодекс или подзаконов нормативен акт на
Министерския съвет или в по-кратък срок, определен от отговорния орган. Във
връзка с това препоръчителният срок за извършване на последваща оценка на
въздействието на Закона за представителните искове за защита на колективните
интереси на потребителите е 5 години след влизането му в сила.
При извършване на последващата оценка на въздействието на Закон за
представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, ще
бъдат използвани всички данни и анализи на уредбата на национално ниво и на
ниво ЕС. Основните критерии, по които да се прецени доколко са постигнати
заложените цели на национално ниво, и по които ще бъде направено изследване на
съотношението между поставените цели и постигнатите резултати при прилагане на
нормативния акт, са използваните в предварителната оценка на въздействието
критерии ефективност, ефикасност и съгласуваност, но в контекста и за целите на
последващата оценка на въздействието. Те могат да бъдат свързани, но не само с
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оценката, а също така и с периодичен преглед на прилагане на нормативния акт, с
резултатите от регулирането на конкретна част от съответните обществени
отношения, с преценка на съответствието с определени законови положения, с
проучване на последиците от прилагането на акта чрез правилата, заложени в него
и т.н.

10. Източници
За целите на цялостната оценка на въздействието са използвани следните
източници:
-

Закон за нормативните актове;

-

Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието;

-

Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието - (РМС
№ 728 от 2019 г.)

-

Оценка на въздействието, придружаваща Предложение за директиви на ЕП и на
Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г.,
Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива
2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и
модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС и относно
представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите
и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО;

-

Обобщена оценка на въздействието на предложение за директиви на ЕП и на
Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г.,
Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива
2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и
модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС и относно
представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите
и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО

-

Проверката за пригодност „REFIT“ на правото за защита на потребителите и
маркетинговото право, публикувана на 23 май 2017 г., която обхваща Директива
2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на
интересите на потребителите;
Препоръка на Комисията от 11 юни 2013 г. за общи принципи на механизмите за
колективна защита относно исковете за преустановяване и забрана, свързани с
нарушения на права и исковете за обезщетение в държавите-членки,
предоставени, съгласно правото на Европейския съюз (2013/396/ЕС);

-

Препоръка на Европейския парламент от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията
вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния
сектор (2016/2908(RSP);
Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския
икономически и социален комитет относно изпълнението на Препоръка на
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Комисията от 11 юни 2013 г. за общи принципи на механизмите за колективна
защита относно исковете за преустановяване и забрана, свързани с нарушения
на права и исковете за обезщетение в държавите-членки,
предоставени,
съгласно правото на Европейския съюз (2013/396/ЕС);
-

Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на потребителите за
2017 година;

-

Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на потребителите за
2018 година;

-

Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на потребителите за
2019 година;

-

Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на потребителите за
2020 година.

11. Приложения
1. Резюме към цялостна предварителна оценка на въздействието.
2. Оценка на въздействието, придружаваща Предложение за директиви на ЕП и на
Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г.,
Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането
на правилата за защита на потребителите в ЕС и относно представителни искове за
защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива
2009/22/ЕО;
3. Обобщена оценка на въздействието на предложение за директиви на ЕП и на
Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г.,
Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането
на правилата за защита на потребителите в ЕС и относно представителни искове за
защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива
2009/22/ЕО;
4. Проверката за пригодност „REFIT“ на правото за защита на потребителите и
маркетинговото право, публикувана на 23 май 2017 г., която обхваща Директива
2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на
интересите на потребителите;
5. Препоръка на Комисията от 11 юни 2013 г. за общи принципи на механизмите за
колективна защита относно исковете за преустановяване и забрана, свързани с
нарушения на права и исковете за обезщетение в държавите-членки, предоставени,
съгласно правото на Европейския съюз (2013/396/ЕС);
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