ЗАПОВЕД

№ РД – 16 - 662/ 14.07.2016г.

На основание чл. 170д, ал. 3, т. 2 и т. 3, във връзка с чл. 167, ал. 2, т. 2 и т. 3,
чл. 170а, ал. 1, т. 5 и чл. 170в от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), и като
взех предвид следните факти:
1. В рамките на процедурата за предоставяне на финансови средства на
представителните сдружения на потребителите, открита със Заповед № РД-1685/02.02.2016 г., е извършена служебна проверка в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията, на членовете на Управителния съвет (УС) на „Сдружение
за правна помощ на потребителите“ – гр. Пловдив (СППП – гр. Пловдив), във връзка
с декларираните от сдружението обстоятелства, при която е установено, че г-жа
Мадлен Раденкова Кавръкова-Хазаросян – член на Управителния съвет на СППП – гр.
Пловдив е едноличен собственик на капитала на „Транслейтър Линк“ ЕООД, от датата
на регистрация на дружеството на 11 ноември 2015 г. до 15 април 2016 г., когато е
прехвърлила капитала на г-жа Ема Бохос Хазаросян;
2. Към подаденото заявление за участие в процедурата за финансиране за
2016г.,

с

вх.

№

92-00-261/14.03.2016г.,

са

приложени,

подписана

от

г-жа

Кавръкова-Хазаросян, декларация по чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД 161117/01.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на
сдруженията на потребителите от държавата, с която тя декларира, че е независима
от производители, вносители, търговци и доставчици, както и актуално състояние от
дата 11.03.2016 г. от което става ясно, че към март 2016 г., г-жа Кавръкова е
едновременно член на УС на СППП – гр. Пловдив и едноличен собственик на
капитала на „Транслейтър Линк“ ЕООД, което е в противоречие с изискванията на чл.
167, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗП;
3. СППП – гр. Пловдив не е уведомило министъра на икономиката в рамките на
законоустановения срок от 14 дни, считано от настъпването на промяната в
обстоятелството по чл. 170а, ал. 1, т. 5, т.е. до 25 ноември 2015 година, че г-жа
гр. София 1052, ул. "Славянска" №8
Тел: 02 940 7001
Факс: 02 987 21 90, 02 981 99 70
e-mail: e-docs@mi.government.bg

Кавръкова-Хазаросян едновременно с периода, в който е била член на УС на
сдружението е придобила и качеството на търговец и лице, което заема ръководна
длъжност в търговско дружество и така не е спазило императивната разпоредба на
чл. 170в от ЗЗП,

Н А Р Е Ж Д А М:

І.

Отменям

Заповед

№

РД-16-143/05.03.2015

г.

на

министъра

на

икономиката, с която „Сдружение за правна помощ на потребителите“ – гр. Пловдив
е признато за представително сдружение на потребителите на национално ниво за
срок от 3 години.
II. Директорите на дирекции „Информационно и комуникационно осигуряване
и управление при кризисни ситуации” и „Техническа хармонизация и политика за
потребителите“

да

предприемат

необходимите

действия

за

публикуване

на

настоящата заповед на Интернет страницата на Министерство на икономиката.
III.

Контролът

по

изпълнението

на

настоящата

заповед

възлагам

на

заместник- министъра на икономиката, отговарящ за защита на потребителите.

Настоящата заповед да се съобщи на „Сдружение за правна помощ на
потребителите“ – гр. Пловдив и да се доведе до знанието на съответния ресорен
заместник-министър,
хармонизация

и

главния

политика

секретар,
за

директорите

потребителите”,

на

дирекции

„Правна“,

„Техническа

„Административно

обслужване” и „Информационно и комуникационно осигуряване и управление при
кризисни ситуации”, за сведение и изпълнение.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
й на заинтересованите страни, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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