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Легенда на използваните знаци

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския Парламент и на Съвета 
относно правата на потребителите - глави I-III (първа версия)
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2008)0614),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C7-0349/2008),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход” 
(COM(2009)0665)

– като взе предвид член 294, параграф 3, и член 114 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
16 декември 2009 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, както и становищата на комисията по икономически и парични 
въпроси и комисията по правни въпроси (A7-0000/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 все още непубликувано в Официален вестник 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА*

по предложението на Комисията ,

---------------------------------------------------------

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно правата на потребителите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, функционирането 
на Европейския съюз и по-специално член 95114 от него, 

като взеха предвид предложението на Комисията2 ,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет3,

в съответствие с обикновената законодателна процедура4 процедурата, предвидена в 
член 251 от Договора,

като имат предвид, че:

(1) Директива 85/577/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно защита на 
потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект5, 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори6, Директива 97/7/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по 
отношение на договорите от разстояние7, Директива 1999/44/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно някои аспекти на продажбата 
на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции8 предвиждат редица 
договорни права на потребителите.

                                               
* Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; 

заличаванията са отбелязани със зачертан текст;
Технически поправки и промени от страна на службите на Парламента: нов или изменен 
текст се обозначава с курсив; заличаванията са отбелязани със зачертан текст;

2 ОВ C […] от […], стр. […].
3 ОВ C […] от […], стр. […].
4 ОВ C […] от […], стр. […].
5 ОВ L 372 от 31.12.1985 г., стр. 31
6 ОВ L 95 от 21.04.1993 г., стр. 29
7 ОВ L 144 от 04.06.1997 г., стр. 19 Директива, последно изменена с Директива 
2007/64/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1).
8 ОВ L 171 от 07.07.1999 г., стр. 12
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(2) Тези директиви са преразгледани в светлината на придобития опит с цел 
опростяване и актуализиране на приложимите правила, отстраняване на 
несъответствията и нежеланите нормативни празноти. Преразглеждането 
показва, че е целесъобразно четирите директиви да бъдат заменени от 
настоящата единна директива. В съответствие с това настоящата директива 
следва да предвиди общоприложими правила за общите аспекти; освен това и да 
изостави възприетия от предишните директиви подход за минимална 
хармонизация, съгласно който държавите-членки могат да запазват или приемат 
по-строги национални правила.

(3) Член 153, параграф 1 и параграф 3, буква a) от Договора предвиждат, че 
Общността допринася за постигане на високо ниво на защита на потребителите 
чрез мерките, които приема съгласно член 95 от същия.

(4) В съответствие с член 14, параграф 2 от Договора вътрешният пазар обхваща 
пространство без вътрешни граници, в което са гарантирани свободното 
движение на стоки и услуги и свободата на установяване. Хармонизацията на 
определени аспекти от потребителското договорно право е необходима с цел 
утвърждаване на истински вътрешен пазар на потребителите с точен баланс
между високо ниво на защита на потребителите и конкурентоспособност на 
предприятията, като едновременно с това се гарантира спазването на принципа 
на субсидиарността.

(5) Потребителите не използват пълноценно трансграничния потенциал на 
продажбите от разстояние, които следва да бъдат сред основните видими 
резултати на вътрешния пазар. В сравнение със значителния ръст в 
националните продажби от разстояние през последните няколко години, ръстът 
в трансграничните продажби от разстояние остава ограничен. Тази разлика е 
особено значителна при интернет продажбите, които притежават висок 
потенциал за растеж.. Трансграничният потенциал на договорите, сключени 
извън търговския обект (преки продажби), се ограничава от редица фактори, 
сред които и различните национални правила за защита на потребителите, 
наложени на икономиката. В сравнение с ръста от последните няколко години в 
националните преки продажби, и по-специално тези от сектора на услугите 
(напр. комунални услуги), броят на потребителите, използващи този канал за 
трансгранични покупки, остава непроменен. В отговор на подобрените бизнес 
възможности в много държави-членки малките и средни предприятия (в т.ч. и 
самостоятелните предприемачи) или агентите на дружествата, реализиращи 
преки продажби, следва да проявяват повече интерес към бизнес възможностите 
в други държави-членки, особено в пограничните райони. Поради това пълната 
хармонизация на потребителската информация и на правото на отказ при 
договорите от разстояние и тези, сключени извън търговския обект, ще спомогне 
за по-доброто функциониране на вътрешния пазар между търговците и 
потребителите.

(6) Законите на държавите-членки, отнасящи се до потребителските договори, 
показват сериозни различия, които могат в значителна степен да изкривят 
конкуренцията и да създадат пречки за гладкото функциониране на вътрешния 
пазар. Съществуващото общностно законодателство относно потребителските 
договори, сключени от разстояние или извън търговския обект, потребителските 
стоки и гаранциите, както и законодателството относно неравноправните 
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договорни клаузи установява минимални стандарти за хармонизация на 
законодателството, които позволяват на държавите-членки да запазят или 
въведат по-строги мерки, с които да гарантират по-високо ниво на защита на 
потребителите на своя територия. От друга страна, редица въпроси са уредени 
непоследователно в различните директиви или не са регламентирани. 
Различните държави-членки са подходили различно към тях. В резултат 
националните разпоредби, с които са приложени директивите относно 
потребителското договорно право, до голяма степен се различават.

(7) Тези различия създават значителни бариери на вътрешния пазар, които имат 
отражение и за бизнеса, и за потребителите. Поради тях за бизнеса, желаещ да 
реализира трансгранични продажби на стоки или предоставяне на услуги, се 
увеличават разходите за привеждане в съответствие. От друга страна 
фрагментарността подкопава доверието на потребителите във вътрешния пазар. 
Отрицателното въздействие върху доверието на потребителите се засилва 
поради разликите в нивото на защита на потребителите в Общността. Този 
проблем е особено остро изразен при новите пазарни явления.

(8) Пълната хармонизация на някои основни регулаторни аспекти ще увеличи 
значително правната сигурност както за потребителите, така и за търговците. 
Както потребителите, така и търговците ще могат да разчитат на една единна 
регулаторна рамка, изградена върху ясно дефинирани правни понятия, с която се 
уреждат определени аспекти на договорите между търговци и потребители в 
Общността. В резултат ще бъдат премахнати бариерите, породени от 
фрагментарността на правилата, а в тази си област вътрешният пазар ще бъде 
завършен. Тези бариери могат да бъдат премахнати единствено чрез 
установяването на единни правила на равнище Общност. Същевременно за 
потребителите ще се осигури високо общо ниво на защита в цялата Общност.

(9) Областта, хармонизирана с настоящата директива, следва да обхване определени 
аспекти на договорите между търговци и потребители. Това са правилата 
относно информацията, която трябва да бъде предоставена преди сключването 
на договора и по време на изпълнението му, правото на отказ при договорите, 
сключени от разстояние или извън търговския обект, специфичните права на 
потребителите при договорите за продажба и неравноправните клаузи в 
потребителските договори.

(10) Разпоредбите на настоящата директива следва да не засягат Регламент (ЕО) 
№ 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право 
към договорни задължения (Рим I)9.

(11) Съществуващото общностно законодателство относно потребителските 
финансови услуги съдържа редица правила относно защитата на потребителите. 
Поради тази причина разпоредбите на настоящата директива обхващат 
договорите, касаещи финансови услуги, само дотолкова, доколкото това е 
необходимо с цел запълване на регулаторните празноти.

(12) Новото определение за договор от разстояние следва да обхваща всички случаи, 
при които договори за предоставяне на стоки или услуги продажба и услуги се 
сключват без едновременното физическо присъствие на страните и като се 

                                               
9 ОВ L 177, от 04.07.2008 г., стр. 6.
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използват изключително едно или няколко средства за комуникация от 
разстояние (като поръчка по пощата, интернет, телефон или факс). Така следва 
да се създадат равни условия за всички търговци от разстояние. Това следва да 
подобри и правната сигурност в сравнение със сегашното определение, което 
изисква наличието на организирана система за продажби от разстояние, 
поддържана от търговеца, до сключването на договора.

(13) Конкретните обстоятелства, при които е представена офертата или е уговорен 
договора, не следва да бъдат от значение за определението на договор, сключен 
от разстояние. Фактът, че търговецът продава от разстояние само понякога или 
че използва организирана система, поддържана от трета страна, например 
онлайн платформа, не следва да лишава потребителите от защита. Аналогично 
сделка, договорена лице в лице между търговеца и потребителя извън 
търговския обект, следва да се счита за договор от разстояние, ако договорът 
впоследствие е сключен, като се използват изключително и само средства за 
комуникация от разстояние като Интернет или телефон. По-опростеното 
определение на договор от разстояние следва да подобри правната сигурност за 
търговците и да ги предпази от нелоялна конкуренция.

(14) Определението на договор, сключен извън търговския обект, следва да бъде 
договор, сключен при едновременното физическо присъствие на търговеца и на 
потребителя извън търговския обект, например в дома или работното място на 
потребителя. Когато средата, в която се извършва сделката, е различна от тази 
на търговския обект, потребителите са поставени под психологически натиск
временно се намират в специална ситуация, която се отличава от 
ситуацията в търговски обект от психологична гледна точка и от гледна 
точка на възможностите за сравняване на стоки и продукти; при това е 
без значение независимо дали са поискали посещението на търговеца или не. 
Освен това, с цел недопускане заобикаляне на правилата, когато контактът с 
потребителя е осъществен извън търговския обект, договорът, уговорен 
например в дома на потребителя, но сключен в търговски обект, следва да се 
разглежда като договор, сключен извън търговския обект.

(15) Под търговски обекти следва да се разбира обекти под всякаква форма 
(например магазини или камиони), служещи на търговеца като негово постоянно 
място за извършване на търговия. Пазарните сергии и панаирни щандове следва 
да се разглеждат като търговски обекти, въпреки че евентуално се използват 
временно от търговеца. Други краткосрочно наети обекти, в които търговецът не 
се е установил (като хотели, ресторанти, конферентни центрове, кинозали, наети 
от търговци, които не са установени в тях) следва да не се разглеждат като 
търговски обекти. Аналогично на това всички обществени места, в т.ч. 
общественият транспорт или обществените обекти, както и частните домове или 
работните места, следва да не се разглеждат като търговски обекти.

(16) Определението за траен носител следва да включва документи на Трайните 
носители следва да включват  по-специално хартия, устройства за съхранение 
на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет и 
твърдия диск на компютъра, върху който  които е записано съобщението от 
електронната поща или файл във формат pdf файлове, записани във формат, 
който запазва данните. Електронната поща и интернет сайтовете като 
такива не следва да се разглеждат като трайни носители. 
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(17) Потребителите следва да имат правото да получат информация преди 
сключването на договор от разстояние и договор извън търговския обект.
Търговците обаче не следва да бъдат задължени да предоставят тази 
информация, когато тя е ясна от контекста. Така например при една сделка, 
осъществяваща се в търговски обект, основните характеристики на продукта, 
самоличността на търговеца и организацията на доставка могат да бъдат ясни от 
контекста. При сделките от разстояние и извън търговския обект търговецът 
следва винаги да осигурява информация относно организацията на плащането, 
доставката, изпълнението и политиката му за разглеждане на рекламации, тъй 
като тази информация може да не бъде ясна от контекста.

(18) Търговците следва да бъдат задължени да информират предварително 
потребителите за всеки начин на организация, който води до плащане на депозит 
на търговеца от потребителя, включително и начин на организация, при който се 
блокира определена сума по кредитна или дебитна карта на потребителя. 

(19) При публичните търгове, поради тяхното естество и създадените при този начин 
на продажба традиции, провеждащият публичния търг може вместо да съобщава 
пощенския адрес и самоличността на продавача, в чиято полза продава стоките, 
да посочи на тяхно място своите собствени данни за контакт.

(20) Потребителят следва да знае дали се договаря с търговец или с посредник, 
действащ от името на друг потребител, тъй като във втория случай потребителят 
може да не бъде защитен по настоящата директива. Поради това посредникът 
следва да информира за това обстоятелство и за последствията от него. В 
понятието за посредник следва да не се включват търговските онлайн 
платформи, които не сключват договори от името или за сметка на друга страна.

(21) При договорите от разстояние информационните изисквания следва да бъдат 
адаптирани, с цел да бъдат отчетени техническите ограничения на някои 
носители, например тези за броя знаци върху екраните на някои мобилни 
телефони или времевото ограничение при търговските телевизионни клипове. В 
този случай търговецът следва да изпълни минимален набор от информационни 
изисквания и да препрати потребителя към друг източник на информация, 
например като осигури безплатна телефонна линия или хипертекстова връзка 
към уебстраница на търговеца, където съответната информация е на пряко 
разположение и лесно достъпна.

(22) Тъй като при продажбите от разстояние потребителят не може да види стоката 
преди сключването на договора, той следва да има право на отказ, което му 
позволява до изтичането на срока за отказ и при зачитане на принципа на 
добросъвестност да се увери в  установи естеството и функционирането на 
стоката. 

(23) Сроковете за упражняване на правото на отказ, които понастоящем са различна 
както в различните държави-членки, така и при договорите от разстояние и 
договорите, сключени извън търговския обект, са причина за правна 
несигурност и разходи за привеждане в съответствие. Към всички договори от 
разстояние и договори, сключени извън търговския обект, следва да се прилага 
един и същи срок за отказ.
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(24) С цел постигане на правна сигурност е целесъобразно Регламент (ЕИО, Евратом) 
№ 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за 
срокове, дати и крайни срокове10 да се прилага при изчисляването на сроковете, 
съдържащи се в настоящата директива. Поради това всички срокове, съдържащи 
се в настоящата директива, следва да се разбират като изразени в календарни 
дни.

(25) Правилата относно договорите от разстояние следва да не засягат разпоредбите 
относно сключването на електронни договори и подаването на електронни 
поръчки, предвидени в членове 9 и 11 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-специално на електронната търговия на 
вътрешния пазар (Директива за електронната търговия).

(26) Когато потребителят поръча от един и същи търговец повече от една стока, той 
следва да може да упражни правото си на отказ спрямо всяка от стоките. Ако 
стоките се доставят поотделно, срокът за упражняване на отказ следва да 
започва в момента, в който потребителят влезе във фактическо владение на 
всяка отделна стока. Когато една стока се доставя на отделни партиди или части, 
срокът за отказ следва да започва в момента, в който потребителят или посочена 
от него трета страна влезе във фактическо владение на последната партида или 
част.

(27) Ако търговецът не е информирал потребителя за правото му на отказ преди 
сключването на договор от разстояние или извън търговския обект, срокът за 
упражняване правото на отказ следва да бъде удължен. С цел обаче да се 
гарантира правна сигурност в течение на времето, следва да се въведе 
тримесечен едногодишен ограничителен срок, при условие че търговецът е 
изпълнил изцяло договорните си задължения. Търговецът следва да се разглежда 
като изпълнил изцяло задълженията си, когато е доставил стоките или изцяло е 
извършил услугите, поръчани от потребителя или, в случаите на договори за 
услуга, сключени за неопределен срок, е започнал предоставянето на 
договорената услуга. 

(28) Разликите в начина, по който се упражнява правото на отказ в различните 
държави-членки, пораждат разходи за търговците, продаващи зад граница. 
Въвеждането на хармонизиран стандартен образец на формуляр за отказ, който 
да се използва от потребителите, следва да опрости процеса на отказа и да внесе 
правна сигурност. Поради тези причини държавите-членки следва да се 
въздържат от добавяне на каквито и да било изисквания по оформлението на 
стандартния за цялата Общност формуляр, например такива, свързани с размера 
на шрифта.

(29) Тъй като опитът сочи, че много потребители и търговци предпочитат да 
използват за комуникация уебсайта на търговеца, следва да съществува 
възможност търговецът да предложи на потребителя алтернативата да попълни 
онлайн формуляр за отказ. В този случай търговецът следва по електронна поща 
незабавно да потвърди получаването му.

                                               
10 ОВ L 124, 08.06.1971 г., стр. 1.
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(30) В случай на отказ търговецът следва да възстанови всички получени от 
потребителя суми,  включително тези за разходите на търговеца за доставка на 
стоките до потребителя, освен разходите за експресна доставка, изрично 
поискана от потребителя.

(31) Част от потребителите упражняват правото си на отказ след като са използвали 
стоките до степен над необходимата, за да се уверят в тяхното естество,
качество и функциониране. В такъв случай потребителят следва да носи 
отговорност за евентуално понижената стойност на стоките. С цел да се увери в 
естеството, качеството и функционирането на една стока, потребителят следва 
да борави с нея или да я изпробва така, както това би му било разрешено в 
магазин. Например потребителят следва само да пробва дадена дреха и не следва 
да му бъде разрешено да я носи. С цел да се гарантира ефективността на правото 
на отказ при договорите за услуги, по-специално за строително-ремонтни 
работи, които не са спешни и по отношение на които потребителите могат да 
станат обект на продажби под голям натиск, като впоследствие услугите бъдат 
извършени незабавно и преди изтичането на срока за упражняване на отказ, 
потребителите следва да не заплащат за такива услуги.

(32) С цел да се избегнат случаи, при които търговецът възстановява разходите на 
потребител, който не е върнал стоките, от потребителя следва да се изисква да 
върне стоките не по-късно от четиринадесет дни, след като е информирал 
търговеца за решението си да се откаже.

(33) Спрямо правото на отказ следва да съществуват някои изключения, например в 
случаите, когато правото на отказ би било неуместно с оглед естеството на 
продукта и когато упражняването на право на отказ би довело до 
несправедливо ощетяване на търговеца. Това е валидно особено за храни и 
други чувствителни от гледна точка на хигиената или бързоразвалящи се 
стоки, например за вина, доставяни много след сключването на договор със 
спекулативен характер, при който стойността зависи от пазарните колебания 
(„vin en primeur“). 

(34) Освен това, в случаи на сключени от разстояние и извън търговски обект 
договори за услуги, чието изпълнение започва по време на срок за отказ 
(например файлове с данни, изтеглени от потребителя през този срок), би било 
некоректно на потребителя да се позволи да се откаже, след като е ползвал 
услугата изцяло или отчасти. Поради това потребителят, с неговото изрично 
предварително съгласие, следва да губи правото си на отказ в момента, в който 
започне изпълнението на договора.

(35) Комисията установи някои основни потребителски проблеми в сектора на 
жилищните подобрения, при които потребителите са поставени под силен 
натиск да поръчват скъпи строително-ремонтни работи. Приложното поле на 
правилата за информиране и отказ следва да бъде изяснено и разширено, с цел в 
него да попадне и този вид договор. Изключени от приложното поле на 
правилата за информиране и отказ, приложими към договорите от разстояние и 
договорите, сключени извън търговския обект, следва да бъдат само договорите 
за прехвърляне на права върху недвижима собственост.

(36) Прилагането на право на отказ може да бъде неуместно за определени услуги, 
свързани с хотелско настаняване, транспорт и развлечения. Сключването на 



PR\818460BG.doc 13/31 PE442.798v02-00

BG

съответните договори предполага резервирането на капацитет, чието 
оползотворяване би затруднило търговеца, ако се въведе право на отказ. Поради 
това тези договори от разстояние следва да не бъдат обхванати от разпоредбите 
относно информирането на потребителите и правото на отказ.

(37) С оглед опростяване и предоставяне на правна сигурност правото на отказ 
следва да се прилага към всички видове договори, сключени от разстояние или 
извън търговския обект, освен при строго определени обстоятелства, които 
лесно могат да бъдат доказани. Поради това правото на отказ следва да не се 
прилага при спешни ремонти в жилището на потребителя, при които подобно 
право на отказ би било несъвместимо със спешната обстановка, както и при 
системи за доставка по домовете от супермаркети, които дават възможност на 
потребителите да избират храни, напитки и други стоки за текущо потребление в 
домакинството през уебсайта на супермаркета и да ги получават в дома си. Тези 
стоки са с неголяма стойност и се купуват редовно от потребителите за 
ежедневна консумация или употреба в домакинството и поради това следва да не 
бъдат обект на право на отказ.

(37a) Основните трудности за потребителите и основните спорове с 
търговците са свързани с доставката на стоките, включително загубване 
или повреда на стоките по време на транспортиране, както и просрочена 
или частична доставка. Следователно е целесъобразно националните
правила за доставка и прехвърляне на риска да бъдат хармонизирани.
(…)

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Глава I

Предмет, определения и приложно поле

Член 1
Предмет

Целта на настоящата директива е да допринесе за правилното функциониране на 
вътрешния пазар и да постигане високо ниво на защита на потребителите, като сближи 
някои аспекти на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите-членки относно договорите между потребители и търговци.

Член 2 
Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

(1) „потребител“ означава всяко физическо лице, което участва в договори, 
попадащи в приложното поле на настоящата директива, с цели, които са 
извън неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или 
професия;
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(2) „търговец“ означава всяко физическо или юридическо лице, което 
участва в договори, попадащи в приложното поле на настоящата 
директива, с цели във връзка с неговата търговска дейност, стопанска 
дейност, занаят или професия, както и всяко лице, което действа от името 
и/или за сметка на търговеца;

(2a) „стоки“ означава всяка движима материална вещ, с изключение на:
а) стоки, продавани при принудително изпълнение или други мерки 

от оправомощен от закона орган;
б) вода и газ, когато не се предлагат за продажба в ограничен обем 

или определено количество;
в) електроенергия;

(2б) „стока, изработени по спецификация на клиента“ означава стока, 
която не е предварително произведена, произведена въз основа на 
личен избор или решение на клиента; 

(3) „договор за продажба“ означава всеки договор чрез който търговец 
прехвърля собственост под формата на стока на потребител или се 
задължава да прехвърли собственост под формата на стока или 
незабавно след сключването на договора или в определен момент в 
бъдещето, а потребителят се задължава да плати съответната 
цена  за продажбата на стоки от търговец на потребител, включително 
всеки договор със смесена цел, обект на който са и стоки, и услуги;   

(4) „стоки“ означава всяка движима материална вещ, с изключение на:

а) стоките, продавани при принудително изпълнение или други мерки 
от оправомощен от закона орган;

б) вода и газ, когато не се предлагат за продажба в ограничен обем или 
определено количество;

в) електроенергия;
(5) „договор за услуга“ означава всеки договор, различен от договор за 

продажба, чрез който от който изисква търговец се да предоставя услуга 
на потребител;

(5а.)  „договор със смесена цел“ означава договор, който съдържа елементи 
както на договор за продажба, така и на договор за услуга; 

(6) „договор от разстояние” означава всеки договор за продажба или услуга, 
при който, сключен между търговец и потребител за доставка на 
стока или предоставяне на услуга, в рамките на организирана схема 
за продажби от разстояние или предоставяне на услуги, при 
сключването на който търговецът и потребителят не присъстват 
едновременно физически, а по-скоро използват изключително едно или 
повече средства за дистанционна комуникация;

(7) „средство за комуникация от разстояние“ означава всяко средство, което 
може, без едновременното физическо присъствие на търговеца и 
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потребителя, да бъде използвано за сключването на договор между тези 
страни;

(8) »„договор извън търговския обект“ означава:

 всеки договор за продажба или услуга между търговец и потребител 
за доставка на стока или предоставяне на услуга:«
а) сключен извън търговския обект с едновременното физическо 

присъствие на търговеца и потребителя; 

aa)    всеки договор за продажба или услуга, за който при същите 
обстоятелства е направена оферта от потребителя при 
едновременното физическо присъствие на търговеца и 
потребителя извън търговския обект, или

б) всеки договор за продажба или услуга, сключен в търговския обект, 
но с основни елементи договорен договорени извън търговския 
обект, при едновременното физическо присъствие на търговеца и 
потребителя.

(9) „търговски обект“ означава:

a) всеки недвижим или движим обект за търговия на дребно, 
включително сезонни обекти за търговия на дребно, в който 
търговецът осъществява постоянно дейността си, или

б) пазарни сергии и панаирни щандове, на които търговецът 
осъществява дейността си редовно или временно;

(10) „траен носител“ означава всеки инструмент, който позволява на 
потребителя или на търговеца да съхранява информация, адресирана 
лично до него, по начин, достъпен за бъдещо ползване за период от 
време, достатъчен предвид предназначението на информацията, и който 
позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация;

(11) „формуляр за поръчка“ означава инструмент, с който се определят 
договорните клаузи и който се подписва от потребителя с оглед 
сключване на договор извън търговския обект;

(12) „продукт“ означава всяка стока или услуга, включително недвижимо 
имущество, права и задължения;

(13) „финансова услуга“ означава всяка услуга от банково, кредитно, 
застрахователно, лично пенсионно, инвестиционно или платежно 
естество;

(14) „дължима професионална грижа“ означава стандарт на специални умения 
и грижа, за който в разумна степен може да се очаква да бъде приложен 
от търговеца към потребителите и който е съизмерим с честната пазарна 
практика и/или с общия принцип на добросъвестност в сферата на 
дейност на търговеца;

(15) „търг“ означава метод на продажба, при който стоки или услуги се 
предлагат от търговеца чрез процедура за получаване на конкурентни 
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оферти, която може да включва използването на средства за комуникация 
от разстояние и при която предложилият най-високата цена е длъжен да 
закупи стоките или услугите. Сделка, сключена въз основа на оферта с 
фиксирана цена, въпреки дадената на потребителя възможност да я 
сключи чрез процедура с наддаване, не е търг;

(16) „публичен търг“ означава метод на продажба, при който стоки или услуги
стока или услуга се предлагат от търговеца на потребители които 
присъстват или имат възможност да присъстват лично на търга, в 
рамките на мероприятие, до което обществеността има физически 
достъп, чрез процедура на конкурентно наддаване, ръководена от трето 
лице (провеждащ търга), срещу заплащане, като предложилият най-
висока цена е длъжен да закупи стоките; при търг с наддаване стоката 
или услугата се придобива от предложилия най-висока цена; при търг 
с намаляване на цената, стоката или услугата се придобива от 
първия заявил, че купува стоката или услугата на предложената 
цена;

(17) „производител“ означава производител на стоки, вносител на стоки на 
територията на Общността или всяко лице, което претендира да бъде 
производител като поставя своето име, търговска марка или друг 
отличителен знак върху стоките;

(18) „търговска гаранция“ означава всеки ангажимент от страна на търговеца 
или производителя („гаранта“) към потребителя, в допълнение към  
задълженията, които има по закон, да възстанови заплатената цена или 
да замени или ремонтира стоки, или да предостави сервизно обслужване 
за тях, по какъвто и да било начин, ако те не отговарят на 
спецификациите, посочени в заявлението за предоставяне на търговска 
гаранция или в съответната реклама, съществуваща към или преди 
момента на сключване на договора;

(19) „посредник“ означава търговец, който сключва договор от името или за 
сметка на потребителя;

(20) „допълнителен свързан договор“ означава договор, чрез който 
потребителят придобива стоки или услуги във връзка с договор от 
разстояние или договор извън търговския обект, като двата  договора 
представляват единна търговска сделка, като при което тези стоки и 
услуги се предоставят от търговеца или от трета страна въз основа на 
договореност между третата страна и търговеца. Единна търговска 
сделка има когато стоката или услугата, предмет на свързания 
договор, служи за изпълнението на другия договор, или е 
предназначена за използването на стоката или услугата, предмет на 
другия договор.

Член 2а
Изменение на Директива 2002/65/ЕО

Член 2, буква а) от Директива 2002/65/ЕО се заменя със следното:
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„а) „договор от разстояние” означава всеки договор за доставка на услуга, 
сключен между търговец и потребител съгласно организирана схема за 
продажби от разстояние или предоставяне на услуга, при която търговецът 
и потребителят, при сключването на договора, не присъстват едновременно 
физически, а по-скоро използват изключително едно или повече средства за 
дистанционна комуникация;“

Член 3
Приложно поле

1. Настоящата директива се прилага при условията и до степента, предвидени в 
разпоредбите ѝ, към договори за доставка на стока или услуга договори за 
продажба и услуги, сключени между търговец и потребител.

2. Настоящата директива се прилага за финансовите услуги само по отношение на 
някои договори извън търговския обект, предвидени в членове 8—20, 
неравноправните договорни клаузи, предвидени в членове 30—39, и общите 
разпоредби, предвидени в членове 40—46, във връзка с член 4 относно пълната 
хармонизация.

3. За договорите, попадащи в приложното поле на Директива 94/47/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета11 и на Директива 90/314/ЕИО на Съвета12, 
се прилагат само членове 30—39 относно неравноправните договорни клаузи 
във връзка с член 4 относно пълната хармонизация.

4. Членове 5, 7, 9 и 11 не засягат разпоредбите относно информационните 
изисквания, съдържащи се Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета13 и Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14.

Член 4
Пълна Целенасочена пълна хармонизация

1. Освен ако настоящата директива не предвижда нещо друго, държавите-
членки Държавите-членки нямат право да запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, отклоняващи се от заложените в настоящата 
директива. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на 
отклоняващи се разпоредби в своето национално право. включително по-
строги или по-снизходителни разпоредби, с които да гарантират различно ниво 
на защита на потребителите.

1а. Настоящият член не се прилага за разпоредбите на глава II по отношение 
на договорите от разстояние и договорите извън търговския обект, които 

                                               
11 ОВ L 280, 29.10.1994 г., стр. 83.
12 ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 59.
13 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
14 ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
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са изключени от приложното поле на глава II съгласно член 4б.

1б. Настоящият член не се прилага за разпоредбите на глава IV по отношение 
на договори, които са изключени от приложното поле на глава IV съгласно 
член 21.

1в. Настоящият член не се прилага за разпоредбите на глава V по отношение 
на договори, които са изключени от приложното поле на глава V съгласно 
член 30.

Член 4а
Срокове, дати и крайни срокове

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на 
правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове се прилага при 
изчисляването на сроковете, съдържащи се в настоящата директива.

Глава II

Информация за потребителите и право на отказ при договори от разстояние и 
договори извън търговския обект

Член 4б
Приложно поле

1. Разпоредбите на настоящата глава се прилага за договори от разстояние и 
договори извън търговския обект.

2. Разпоредбите на настоящата глава не се прилага за договори от 
разстояние и договори извън търговския обект, които:
а) са свързани с права върху недвижимо имущество, с изключение на 

наемните отношения и строителните работи, отнасящи се до 
недвижимо имущество;

б) попадат в приложното поле на Директива 90/314/ЕИО на Съвета или 
в приложното поле на директиви 2002/65/ЕО, 2002/83/ЕО, 2008/48/ЕО 
или 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

3. Разпоредбите на настоящата глава не се прилагат за договори от 
разстояние,
а) сключени чрез автомати за продажба или автоматизирани 

търговски обекти;
б) сключени с телекомуникационни оператори чрез платени 

обществени телефони за целите на ползването на последните, 
доколкото са свързани с въпросното ползване.

4. Членове 12—19 не се прилагат за договорите от разстояние за осигуряване 
на хотелско настаняване, транспорт, услуги по отдаване на автомобили 



PR\818460BG.doc 19/31 PE442.798v02-00

BG

под наем, кетъринг, развлечения, що се отнася до договорите, в които е 
предвидена конкретна дата или срок на изпълнение.

Член 5
Информационни Общи информационни изисквания за договори от разстояние и 

договори извън търговския обект

1. Своевременно преди Преди сключването на всеки договор за продажба или 
услуги от разстояние и на всеки договор извън търговския обект 
търговецът или всяко лице, което действа от негово име, предоставя на 
потребителя следната информация по ясен и разбираем начин при зачитане 
на принципите за почтеност и добросъвестност, ако тя не е ясна от 
контекста:

а) основните характеристики на продукта стоката или услугата, до 
степен, уместна предвид средството за комуникация и продукта стоката 
или услугата;

б) селищен адрес и самоличността на търговеца, например неговото 
търговско наименование и, когато е приложимо, селищен адрес и 
самоличност на търговеца, от чието име той действа;

ба) селищния адрес на мястото на стопанска дейност на търговеца и 
неговия телефонен номер, както и номер на факс или адрес на 
електронната поща, ако съществува такъв, така че потребителят 
да може бързо да установи контакт с търговеца и да общува 
ефективно с него;

в) цената с включени данъци или, когато естеството на продукта е такова, че 
цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници, 
начинът, по който тя се изчислява, както и, когато е целесъобразно, 
всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси 
или, когато тези такси не могат да бъдат изчислени предварително в 
разумни граници, обстоятелството, че такива допълнителни такси могат 
да бъдат дължими;

г) организацията на плащане, доставка, изпълнение и политиката за 
разглеждане на жалби, в случай на отклонения от изискванията за 
дължима професионална грижа;

д) наличието на право на отказ, когато то е приложимо доколкото 
съществува право на отказ, условията, срокът и процедурата за 
упражняване на това право; за тази цел търговецът може да 
използва образеца на указания за отказ и образеца на формуляра за 
отказ съгласно приложение I, части А и Б или друго ясно 
формулирано изявление;  

е) наличието на сервизно обслужване след продажбата и условията за него, 
както и търговски гаранции, където това е приложимо;

ж) срока на договора, когато това е приложимо, или, ако договорът е 
безсрочен, условията за неговото прекратяване;
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з) минималния срок, за който потребителят има задължения по договора, 
когато това е приложимо;

и) наличието на депозити или други финансови гаранции, които се заплащат 
или дават от потребителя по искане на търговеца, и условията по тях;

й) възможността за използване на доброволно уреждане на споровете, 
където е приложимо.

2. При публичните търгове информацията от параграф 1, буква б) букви б) и ба) 
може да бъде заменена със съответните данни за селищния адрес и 
самоличността на провеждащия търга. 

2а. Държавите-членки не предвиждат други формални изисквания относно 
формата на указанията за отказ съгласно приложение I, част А.

3. Информацията, посочена в параграф 1, представлява неотменна част от 
договора от разстояние или от договора извън търговския обект за 
продажба или услуга.

3а. Ако разпоредбите на настоящия член противоречат на други 
законодателни разпоредби на Съюза, които регламентират 
информационните задължения при специални договори, последните 
разпоредби имат предимство и регламентират въпросните специални 
договори.

3б. За договори от разстояние и договори извън търговския обект, които се 
отнасят за недвижимо имущество или транспортни, финансови, здравни 
и социални услуги, държавите-членки могат да приемат или да 
поддържат допълнителни информационни изисквания.

3в. Държавите-членки могат да приемат или поддържат допълнителни 
информационни изисквания за всички договори от разстояние и за всички 
договори извън търговския обект във връзка с предоставянето на услуги, за 
които, съгласно член 22, параграф 5 от Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно 
услугите на вътрешния пазар15, те налагат допълнителни информационни 
изисквания, приложими към доставчиците на услуги, установени на тяхна 
територия.

3г. По отношение на спазването на информационните изисквания, посочени в 
настоящата глава, тежестта за доказване се носи от търговеца.

Член 6
Непредоставяне на информация

4. Ако търговецът не спази информационните изисквания относно 
допълнителните такси, посочени в член 5, параграф 1, буква в), потребителят 
не заплаща тези допълнителни такси.

5. Без да се засягат разпоредбите на член 7, параграф 2, член 13 и член 42, 
последствията от всяко нарушение на член 5 се определят в съответствие с 

                                               
15 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.



PR\818460BG.doc 21/31 PE442.798v02-00

BG

приложимото национално право. Държавите-членки предвиждат в своето 
национално право ефективни средства за правна защита в договорното право за 
всяко нарушение на член 5.

Член 7
Специални информационни изисквания за посредниците

6. Преди сключването на договора посредникът уведомява потребителя, че 
действа от името или за сметка на друг потребител и че сключеният договор 
няма да бъде разглеждан като договор между потребителя и търговеца, а като 
договор между двама потребители и като такъв няма да попада в приложното 
поле на настоящата директива.

7. За посредник, който не изпълни задължението по параграф 1, се счита, че е 
сключил договора от свое име.

8. Настоящият член не се прилага за публични търгове.

Глава II

Информация за потребителите и право на отказ при договори от разстояние и 
договори извън търговския обект

Член 8
Приложно поле

Настоящата глава се прилага за договорите от разстояние и договорите извън 
търговския обект.

Член 5
Информационни изисквания за договорите от разстояние и договорите извън 

търговския обект

Що се отнася до договорите от разстояние или договорите извън търговския обект, 
търговецът предоставя следната информация, която е неделима част от договора:

а) във всички случаи информацията, посочена в членове 5 и 7 и чрез 
дерогация от член 5, параграф 1, буква г), организацията на плащането, 
доставката и изпълнението;

б) когато се прилага право на отказ, условията и процедурите за неговото 
упражняване в съответствие с приложение І;

в) в случай че не съвпада със селищния му адрес, селищния адрес на 
мястото на стопанска дейност на търговеца (когато е приложимо — на 
търговеца, от чието име той действа), към което потребителят може да 
адресира евентуални жалби;

г) съществуването на кодекси на поведение и начина, по който те могат да 
бъдат получени, когато е приложимо;
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д) възможността за използване на доброволно уреждане на споровете, 
където е приложимо;

е) обстоятелството, че договорът ще бъде сключен с търговец, в резултат на 
което потребителят ще се ползва от защитата, осигурена от настоящата 
директива.

Член 10
Изисквания относно формата за изпълнение на информационните изисквания при 

на договорите извън търговския обект

1. По отношение на договорите извън търговския обект, информацията, 
предвидена в член 5 член 9, се представя своевременно преди сключването на 
договора, доколкото това изглежда целесъобразно с оглед на естеството 
на договора, във формуляра за поръчка в договорния документ или на друг 
траен носител на ясен и разбираем език и четливо написана. Формулярът за 
поръчка включва стандартния формуляр за отказ, посочен в приложение І, част
Б.

2. Договорът извън търговския обект е валиден единствено, ако потребителят 
подпише формуляр за поръчка, като в случаите, когато формулярът за поръчка 
не е на хартия, потребителят получи копие от формуляра за поръчка върху друг 
траен носител.

3. Държавите-членки нямат право да налагат други изисквания относно формата 
освен тези, предвидени в параграф 1 параграфи 1 и 2.

Член 11
Изисквания относно формата за изпълнение на информационните изисквания при 

на договорите от разстояние

9. По отношение на договорите от разстояние, информацията, предвидена в член 
5 член 9, буква а), се представя или предоставя на потребителя своевременно 
преди сключването на договора на ясен и разбираем език и четливо написана, 
по начин, уместен за използваното средство за комуникация от разстояние. 

10. В случай че търговецът направи телефонно обаждане до потребителя с цел 
сключване на договор от разстояние, той трябва да уведоми за самоличността 
си и за търговската цел на обаждането в началото на разговора с потребителя.

11. Ако договорът е сключен с помощта на носител, който предоставя ограничено 
пространство или време за представяне на информацията, търговецът 
осигурява преди сключването на договора върху конкретния носител най-
малкото информацията относно основните характеристики на продукта и 
общата цена, посочени в член 5, параграф 1, букви а) и — в). Останалата 
информация, посочена в член 5 членове 5 и 7, се осигурява от търговеца на 
потребителя по подходящ начин в съответствие с параграф 1.

12. Потребителят получава потвърждение за пълната информация, посочена в член 
5 член 9, букви а) — е), върху траен носител в разумен срок след сключването 
на договор от разстояние или най-късно в момента на доставка на стоките или 
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при започване изпълнението на услугата, освен ако информацията вече не е 
представена на потребителя върху траен носител преди сключването на 
договора от разстояние.

13. Държавите-членки нямат право да налагат други изисквания относно формата 
освен тези, предвидени в параграфи 1—4.

Член 12
Продължителност и начало на срока за отказ

14. Потребителят разполага със срок от четиринадесет дни за отказ от договор от 
разстояние или договор извън търговския обект, без да изтъква каквито и да 
било мотиви. 

15. В случая на договор от разстояние или на договор извън търговския обект 
относно доставка на стоки, срокът за отказ започва да тече от деня, в който 
потребителят подпише формуляра за поръчка или, в случаи, когато формулярът 
за поръчка не е на хартия, когато получи копие от формуляра за поръчка върху 
друг траен носител. В случая на договор от разстояние за продажбата на стоки, 
срокът за отказ започва да тече от деня, в който потребителят или трета страна, 
различна от превозвача и посочена от потребителя, влезе във фактическо 
владение на всяка от поръчаните стоки. В случай на доставка на стоки от 
няколко части или елемента, срокът за отказ започва да тече от деня, в 
който потребителят или трета страна, различна от превозвача и 
посочена от потребителя, влезе във фактическо владение на последната 
част или на последния елемент.

2а. В случая на договор от разстояние за предоставяне на услуги, срокът за отказ 
започва да тече от деня на сключване на договора.

2б. В случая на договор извън търговския обект за предоставяне на услуги, 
срокът за отказ започва да тече от деня, в който потребителят получи 
копие от подписания договорен документ върху траен носител.

2в. В случая на договор от разстояние или на договор извън търговския обект 
със смесени цели срокът за отказ започва да тече от деня, в който 
потребителят влезе във фактическо владеене на стоката и в който 
обхванатата в договора със смесени цели услуга бъде предоставена или, в 
случая на предоставяне на услуга в дългосрочен план, е започнало 
предоставянето на тази услуга.

16. Посоченият в параграф 1 срок е спазен, ако съобщението относно 
упражняването на правото на отказ е изпратено от потребителя преди края на 
този срок.

17. Държавите-членки нямат право да забраняват на страните да изпълняват 
задълженията си по договора по време на срока за отказ.

Член 13
Непредоставяне на информация относно правото на отказ

1. Ако търговецът в нарушение на член 5, параграф 1, буква д) член 9, буква б),
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член 10, параграф 1 и член 11, параграф 4, не е осигурил на потребителя 
информация относно правото за отказ, срокът за отказ изтича една година три 
месеца след като търговецът изцяло е изпълнил останалите свои договорни 
задължения.

1а. В случая на договори за услуги, сключени за неопределен период от време, 
посоченият в параграф 1 срок за отказ започва да тече от деня на 
сключване на договора.

Член 14
Упражняване на правото на отказ

18. Потребителят информира търговеца преди изтичането на срока за отказ за 
решението си да се откаже, като върху траен носител. За тази цел 
потребителят може да използва направи изявление, адресирано до 
търговеца и формулирано в свободен текст от потребителя, или като използва 
стандартния примерния формуляр за отказ, съдържащ се в съгласно 
приложение І, част Б или друго ясно формулирано изявление.

Държавите-членки нямат право да предвиждат други изисквания относно 
формата на стандартния примерния формуляр за отказ.

19. При договорите от разстояние, сключени по Интернет, търговецът има право в 
допълнение към възможностите, посочени в параграф 1, да предостави на 
потребителя възможността да изпрати по електронен път електронно да 
попълни и подаде стандартния примерния формуляр за отказ съгласно 
приложение I, част Б или друго изявление за отказ или да го или 
електронно да попълни и подаде формуляра на уебсайт уебсайта на 
търговеца. В такъв последния случай търговецът изпраща незабавно по 
електронна поща на потребителя съобщение за потвърждение получаването на 
такъв отказ.

Член 15
Последствия от отказа

Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните:

а) да изпълнят договора от разстояние или договора извън търговския обект 
или

б) да сключат договор от разстояние или договор извън търговския обект в 
случаите, когато потребителят е направил оферта.

Член 16
Задължение Задължения на търговеца за възстановяване на сумата в случай на 

отказ

20. Търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, в 
четиринадесет тридесетдневен срок от деня, в който получи съобщението за 
отказ.



PR\818460BG.doc 25/31 PE442.798v02-00

BG

1а. Ако потребителят изрично е избрал различна от стандартната доставка, 
търговецът няма задължение да възстанови възникналите в резултат на 
това допълнителни разходи.

21. При договорите за продажба от разстояние или договорите извън 
търговския обект за доставка на стоки търговецът има правото да не 
възстановява суми докато не получи или не си прибере обратно стоките или 
потребителят не представи доказателства, че е върнал стоките, в зависимост от 
това кое от двете събития настъпи по-рано, освен ако търговецът не е 
предложил самият той да прибере обратно стоките.

Член 17
Задължения на потребителя за връщане на стоките в случай на отказ

22. При договорите за продажба от разстояние или договорите извън 
търговския обект за доставка на стоки, при които фактическото владение 
на стоките е прехвърлено на потребителя или, по негово искане — на трета 
страна, преди изтичането на срока за отказ, потребителят връща стоките или ги 
предава на търговеца или на лице, упълномощено от търговеца да ги получи, в 
четиринадесетдневен срок от деня, в който потребителят съобщи отказа си на 
търговеца, освен ако търговецът не предложи сам да прибере стоките.
Потребителят заплаща единствено преките разходи по връщането на стоките.
Той не трябва да заплаща тези разходи, когато , освен ако търговецът не се 
е съгласил да покрие тези разходи или когато цената на стоката, която ще 
бъде върната, превишава 50 евро.

23. Потребителят носи отговорност за понижена стойност на стоките единствено в 
следствие на боравене с тях, различно от необходимото, за да се увери в 
естеството и функционирането на стоките. Потребителят не носи отговорност 
за понижена стойност на стоките в случаите, когато търговецът не е уведомил 
за правото на отказ в съответствие с член 9, буква б) член 5, параграф 1, буква 
д). При договорите за услуги, при които се прилага правото на отказ, 
потребителят не заплаща, нито изцяло, нито отчасти, за услугите, извършени 
по време на срока за отказ.

Член 18
Последици от упражняването на правото на отказ върху свързаните 

допълнителните договори

1. Без да се засяга разпоредбата на член 15 от Директива 2008/48/ЕО, ако 
потребителят в съответствие с членове 12—17 упражни правото си на отказ от 
договор от разстояние или договор извън търговския обект, всички свързани 
допълнителни договори се прекратяват автоматично без разходи за 
потребителя, които не са предвидени в настоящата директива.

2. Държавите-членки предвиждат подробни правила относно прекратяването на 
такива договори.
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Член 19
Изключения от правото на отказ

24. При договорите от разстояние и договорите извън търговския обект правото 
на отказ не се прилага по отношение на следните:
а) услуги, при които изпълнението е започнало с изричното предварително 

съгласие на потребителя върху устойчив носител преди изтичането на 
четиринадесетдневния срок, посочен в член 12;

б) доставка на стоки или услуги, чиято цена се променя в зависимост от 
колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани 
от търговеца;

в) доставка на стоки, изработени по спецификация на потребителя или 
недвусмислено персонализирани или които бързо влошават качеството си 
или губят валидността си;

ва) доставката на хранителни продукти, напитки или други 
чувствителни от гледна точка на хигиената стоки, чиято опаковка 
или запечатване вече са били отворени от потребителя;

вб) договори, при които потребителят, с цел да отговори на възникнала 
извънредна ситуация, е поискал незабавно изпълнение от страна на 
търговеца; ако в такъв случай търговецът предоставя или продава 
допълнителни услуги или стоки, различни от тези, които са строго 
необходими за преодоляване на извънредната ситуация, в която е 
попаднал потребителят, правото на отказ се прилага за тези 
допълнителни услуги или стоки;

вв) договори, при които потребителят специално е поискал от 
търговеца да го посети в дома му с цел извършване на дейности по 
ремонт или поддръжка; ако в такъв случай търговецът предоставя 
услуги в допълнение на специално поисканите от потребителя или 
стоки, различни от сменните части, необходими за осъществяване 
на поддръжката или на поправката, правото на отказ се прилага за 
тези допълнителни услуги или стоки;

г) доставка на вино, чиято цена е договорена при сключването на договора
за продажба, като доставката може да бъде осъществена единствено след 
срока, посочен в член 22, параграф 1, като действителната ѝ стойност 
зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани 
от търговеца;

д) доставка на запечатани аудио- или видеозаписи или запечатан 
компютърен софтуер, които потребителят е разпечатал;

е) доставка на вестници, периодични издания и списания;
ж) услуги, свързани с игри и лотарии;

з) договори, сключени по време на публичен търг.
25. При договорите извън търговския обект правото на отказ не се прилага по 

отношение на следните:
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а) договори за доставка на храни, напитки и други стоки за текущо 
потребление в домакинството, избрани предварително от потребителя 
чрез средство за комуникация от разстояние и физически доставени в 
дома, жилището или работното място на потребителя от търговец, който 
обичайно продава такива стоки в собствения си търговски обект;

б) договори, при които потребителят, с цел да отговори на възникнала 
извънредна ситуация, е поискал незабавно изпълнение от страна на 
търговеца; ако в такъв случай търговецът предоставя или продава 
допълнителни услуги или стоки, различни от тези, които са строго 
необходими за преодоляване на извънредната ситуация, в която е 
попаднал потребителят, правото на отказ се прилага за тези допълнителни 
услуги или стоки;

в) договори, при които потребителят специално е поискал от търговеца чрез 
средство за комуникация от разстояние да посети дома му с цел поправка 
или поддръжка на собствеността му; ако в такъв случай търговецът 
предоставя услуги в допълнение на специално поисканите от потребителя 
или стоки, различни от сменните части, необходими за осъществяване на 
поддръжката или на поправката, правото на отказ се прилага за тези 
допълнителни услуги или стоки.

3. Страните могат да се договорят да не прилагат параграф 1 параграфи 1 и 2.

Член 20
Договори от разстояние и договори извън търговския обект, за които се прилагат 

изключения

26. Членове 8—19 не се прилагат за договори от разстояние и договори извън 
търговския обект:

а) за продажба на недвижимо имущество или отнасящи се до други 
имуществени права във връзка с недвижимо имущество, с изключение на 
наемните отношения и строителните работи, отнасящи се до недвижимо 
имущество;

б) сключени чрез автомати за продажба или автоматизирани търговски 
обекти;

в) сключени с телекомуникационни оператори чрез платени обществени 
телефони за целите на ползването на последните;

г) за доставка на храни или напитки от търговец при чести и редовни 
разносни обиколки на даден квартал в близост до търговския обект на 
търговеца.

27. Членове 8—19 не се прилагат за договори извън търговския обект, отнасящи се 
до:
а) застраховане,

б) финансови услуги, чиято цена зависи от колебания на финансовия пазар, 
които са извън контрола на търговеца и които могат да настъпят по време 
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на срока за отказ, определени в член 6, параграф 2, буква а) от Директива 
2002/65/ЕО16 и

в) кредити, които попадат в приложното поле на Директива 2008/48/ЕО.

28. Членове 8—19 не се прилагат за договорите от разстояние за осигуряване на 
хотелско настаняване, транспорт, услуги по отдаване на автомобили под наем, 
кетъринг,  развлечения, що се отнася до договорите, в които е предвидена 
конкретна дата или срок на изпълнение.

(…)

                                               
16 ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 16.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ

А. Образец за формуляр за отказ

Формуляр за отказ
Можете да се откажете от настоящия договор до 14 календарни дни след 
сключването без да е необходимо да представяте причини за това. 
Срокът за отказване започва да тече [дата на получаване на стоката]1. Денят [на 
получаване на стоката] 2 не се брои при изчисляване на срока за отказ. Ако 
последният ден на срока съвпада с празник, събота или неделя, за ден на 
изтичането на срока се счита следващия работен ден.
Срокът за отказ се счита за спазен, ако уведомлението за отказ е изпратено преди 
изтичането му. 
Уведомлението за отказ се изпраща на траен носител (напр. писмо по пощата)3 
до: 4.  Можете да използвате следния образец на формуляр, който обаче не е 
задължителен: 

Последствия от отказа
За признаване на отказа е необходимо да върнете съответната стока [за наша 
сметка] 5 в рамките на 14 календарни дни след изпращането на уведомлението за 
отказ. Срокът започва да тече с изпращането на  уведомлението. Денят на 
изпращане не се включва в срока. Ако последният ден на срока съвпада с празник, 
събота или неделя, за ден на изтичането на срока се счита следващият работен 
ден.
 Ако не можете да върнете стоката в първоначалното й състояние, ще носите 
отговорност за нанесените повреди. Това важи само ако влошаване на качеството 
е настъпило вследствие на използване на стоката по начин, различен от 
необходимия за установяване на нейния вид и естество. Можете да избегнете 
влошаването като избягвате да използвате стоката като ваша собственост и по 
начин, който би могъл да доведе до влошаване на качеството й.
В случай на валиден отказ ще възстановим всички плащания, които сме получили 
от Вас в рамките на 14 календарни дни. Срокът започва да тече от получаването 
на  уведомлението. Денят на получаване на уведомлението не се включва в срока. 
Ако последният ден на срока съвпада с празник, събота или неделя, за ден на 
изтичането на срока се счита следващият работен ден.
Можем да откажем възстановяването на разходите до [получаване на стоката 
или на доказателство за изпращането й] в зависимост от това кое от двете 
условия е настъпило по-рано. 6 

Съвети за алтернативна формулировка:
1 В следните конкретни случаи текстът в скоби следва да се разбира, както 

следва: 
а) в случая на договори от разстояние за предоставянето на услуги: „при 

сключване на договора”;
б) в случая на договори извън търговски обект за предоставянето на 

услуги: „при получаване на копие от подписания договорен документ 
върху траен носител (например на хартиен носител)”.

2 В следните конкретни случаи текстът в скоби следва да се разбира, както 
следва: 
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а) в случая на договори от разстояние за предоставянето на услуги: „при 
сключване на договора”;

б) в случая на договори извън търговски обект за предоставянето на 
услуги: „в който сте получили копие от договорния документ,”.

3 При договорите от разстояние следва да се добави следният текст: 
а) когато търговецът разреши на потребителя да представи отказ чрез 

електронна поща: „или по електронна поща”;
б) когато търговецът разреши на потребителя електронно да попълни 

примерния формуляр за отказ на уебсайт: „или на нашия уебсайт”.
4 За вмъкване: Наименование на търговеца и служебния адрес.  При договори 

от разстояние трябва да се посочи и следното: адрес на електронната поща 
и/или интернет адрес на търговеца, който потребителят може да използва 
за отказ на договора.

5 Ако цената на отказаните стоки не надвишава 50 евро, текстът в скоби 
следва да гласи:  „за Ваша сметка“.

6 Ако търговецът предложи да прибере стоката от потребителя, текстът в 
скобите следва да бъде:   „до прибирането на стоката от Вас“.

Информация, която се посочва във формуляра за отказ
1. Наименование, селищен адрес и адрес на електронна поща на търговеца, на 

когото трябва да бъде изпратен формулярът за отказ.

2. Изявление, че потребителят има право да се откаже от договора и че това 
негово право може да бъде упражнено чрез изпращане на формуляра за отказ, 
посочен по-долу, върху траен носител на търговеца, посочен в параграф 1:
а) за договори извън търговския обект — в срок от четиринадесет дни след 

като потребителят подпише формуляра за поръчка;
б) за договори от разстояние — в срок от четиринадесет дни след като 

потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, 
влезе във фактическо владение на стоките;

в) за договори за услуги от разстояние:
– в срок от четиринадесет дни след сключване на договора, когато 

потребителят не е дал предварително изричното си съгласие 
изпълнението на договора да започне преди изтичането на 
четиринадесетдневния срок;

– в срок, който изтича при започване изпълнението на договора, 
когато потребителят е дал предварително изричното си съгласие 
изпълнението на договора да започне преди изтичането на 
четиринадесетдневния срок.

29. При всички договори за продажба — изявление, информиращо потребителя за 
времевите срокове и организацията на връщането на стоките на търговеца и 
условията за възстановяване на заплатените суми съгласно член 16 и член 17, 
параграф 2.

30. За договорите от разстояние, сключени по Интернет, — изявление, че 
потребителят може по електронен път да попълни и подаде стандартния 
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формуляр за отказ на уебсайта на търговеца и че незабавно ще получи по 
електронна поща от търговеца съобщение, потвърждаващо получаването на 
формуляра за отказ.

31. Изявление, че потребителят може да използва формуляра за отказ, съдържащ се 
в част Б.

Б. Образец на формуляр за отказ

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от 
договора)
– До:  (Самоличност, адрес на мястото на стопанска дейност и, по 

целесъобразност, адрес на електронната поща на търговеца) (*)
– С настоящото уведомявам(е), че се отказвам(е) от сключения от мен(нас) 

договор. С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от 
сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки* /предоставяне 
на следната услуга*

– Поръчано на*/ получено на* (***):
– Име(имена) на потребителя(ите) (***):
– Адрес(и) на потребителя(ите) (***):
– Подпис(и) на потребителя(ите) (само в случай че настоящият формуляр се 

изпраща на хартиен носител в писмен вид) (***):
– Дата (***):

    (*)   Текст, който трябва да се предостави от търговеца преди потребителят 
да получи формуляра за попълване.
  (**)    *Ненужното се зачерква.

(***)  Попълва се от потребителя(ите), ако този формуляр се използва за отказ 
от договора.


