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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0170/2009, внесена от Malgorzata Pomaranska-Bielicka, с полско 
гражданство, относно отмяна на самолетен полет от София до Варшава 
и неизпълнение на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета относно създаване на общи правила за 
обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и
отмяна или голямо закъснение на полети

1. Резюме на петицията

На 15 ноември 2008 г. вносителката на петицията е трябвало да пътува от София до 
Варшава със самолет на полската авиокомпания LOT, но полетът е бил отменен. Тя е 
подала оплакване до LOT, а компанията, позовавайки се на член 16 от гореспоменатия 
регламент, е насочила вносителката към главна дирекция по гражданска авиация към 
българското Министерство на транспорта, тъй като това е институцията, отговорна за 
приложението на регламента във връзка с полетите, извършвани от български летища. 
Вносителката се е обърнала към тази дирекция, но не е получила отговор. Тъй като се 
чувства безсилна и жертва на потъпкване на легитимните ѝ права на потребител, тя 
призовава Европейския парламент да се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.
Вносителката на петицията се оплаква от българския национален орган, отговарящ за 
прилагането (НООП), Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна 
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администрация" в София, във връзка с предполагаемо неприлагане на Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 относно правата на пътниците във въздушния транспорт1.

Първоначално вносителката се е обърнала към компетентния полски орган, който, 
съгласно регламента, е пренасочил нейния случай към българския НООП. 
Вносителката се оплаква от реакцията по случая на гореспоменатия български орган.
Искът, предявен от вносителката към въпросния НООП, е относно отмяна на полет на 
полската авиокомпания LOT от София до Варшава през ноември 2007 г.

Коментар на Комисията относно петицията

Съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004 на ЕС (наричан оттук нататък „Регламентът“), 
който урежда правата на пътуващите във въздушен транспорт в случай на отказан 
достъп на борда, отмяна или голямо закъснение на полети, държавите-членки трябва да 
определят правоприлагащи органи, чиито основни задачи са разглеждане на жалби от 
пътници и гарантиране на правилното съблюдаване на правата на пътуващите във 
въздушен транспорт. Държавите-членки са отговорни за извършване на мониторинг и 
за прилагането на Регламент (ЕО) № 261/2004. Член 16, параграф 2 предоставя на 
отделните пътници правото да сезират компетентния НООП по повод на 
предполагаемо нарушение от страна на въздушен превозвач. Комисията счита, че тя 
следва да се намесва само в случаи на системно съобщаване за нарушения, което да 
показва, че дадена държава-членка не прилага регламента.

От предоставените сведения става ясно, че полетът на вносителката от София до 
Варшава чрез полската авиокомпания LOT е бил отменен. В случай на отмяна на полет, 
въздушният превозвач следва да осигури алтернативен транспорт или 
премаршрутиране до крайния пункт на пристигане при първа възможност и според 
наличностите, или да предложи възстановяване на пълната сума за неизползваните 
части от маршрута.

Освен това, съгласно Регламента, на пътниците, които не могат да излетят, ВИНАГИ 
трябва да се предлага пълно съдействие, дори ако закъснението или отмяната е в 
резултат на извънредни обстоятелства или при непреодолима сила.

В допълнение, член 14 от Регламента разпорежда, че въздушните превозвачи са 
задължени да информират в писмена форма пътниците за техните права по отношение 
на обезщетение и помощ.

Съгласно член 16 от Регламента, съответните органи, отговарящи за прилагането в 
държавите-членки, са задължени да разглеждат жалби от пътници и да носят 
отговорност за прилагането на този Регламент. Тези правоприлагащи органи могат да 
налагат санкции срещу въздушен превозвач, ако сметнат това за необходимо и съгласно 
предвиденото в член 16. В случай на инцидент, компетентният правоприлагащ орган е 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година 

относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на 
борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (текст от 
значение за ЕИП) - ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1—8.
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този, който се намира в държавата-членка, на чиято територия се е случил инцидентът. 
От предоставените сведения става ясно, че жалбата на вносителката е била правилно 
пренасочена към българския НООП, администрацията на Главна дирекция "Гражданска 
въздухоплавателна администрация" в София.

През декември 2007 г. всички национални компетентни администрации се споразумяха 
помежду си и с Комисията за процедура за разглеждане на жалби, „НООП-НООП 
процедура за разглеждане на жалби съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004“1, с цел 
хармонизиране, подобряване и ускоряване на начина, по който всички НООП 
разглеждат жалби от пътници. Съгласно това доброволно споразумение, компетентният 
орган, отговарящ за прилагането, следва да потвърждава получаването на жалбите от 
пътници в рамките на две седмици и да приключва тяхното разглеждане в рамките на 
три до четири месеца след датата на потвърждаване на получаването на съответната 
жалба.

От предоставените сведения става ясно, че вносителката на петицията не е получила 
никакво потвърждение за получаване на жалбата от отговорния орган. Освен това 
вносителката твърди, че на два пъти се е опитала да се свърже с органа, отговарящ за 
прилагането, но без успех.

Следва да се отбележи, че фактът, че вносителката на петицията е била насочена към 
българските органи, не я лишава от възможността да сезира националните съдилища по 
своя случай, ако счита, че има вероятност нейните права да са били нарушени. Такива 
средства обикновено позволяват на пътниците да отстояват своите права по-директно и 
лично. Когато, като пример, пътниците са претърпели загуби или вреди, единствено 
националните съдилища могат да присъдят обезщетение. Въпреки това, тъй като за 
повечето средства за обезщетение има срокове, пътниците могат да загубят своите 
права, освен ако не се възползват от тях навреме.

Ако вносителката на петицията желае да сезира компетентния национален съд по своя 
случай, тя следва да се позове на Регламент (ЕО) № 861/20072 от 11 юли 2007 г., който е 
напълно приложим от първи януари тази година и въвежда европейска процедура за 
уреждане на дребни спорове, която се стреми към опростяване и ускоряване на 
уреждането на дребни трансгранични спорове и към намаляване на разходите, свързани 
с тях.

Заключение

От предоставената информация Комисията счита, че съгласно Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 вносителката на петицията може да има право на финансово обезщетение 
за отмяна на полет. Въпреки това, в някои случаи въздушните превозвачи могат да се 
позоват на извънредни обстоятелства и да бъдат освободени, но ще бъдат задължени да 
уведомят пътниците за причината за отмяната. Писменото становище на въздушния 

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/neb/neb_complaint_handling_procedures.pdf
2 Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година за създаване 

на европейска процедура за искове с малък материален интерес. ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 1—22.
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превозвач относно инцидента би могло впоследствие да се използва в съдебни 
производства и съдия да определи дали въздушният превозвач е предприел всички 
възможни мерки за предотвратяване на случилото се.
Комисията подчертава факта, че нито Европейският парламент, нито Комисията може 
да бъде посредник по отделни случаи между пътници и въздушни превозвачи и че чрез 
подаването на жалба до въздушния превозвач и до националния орган, отговарящ за 
прилагането, пътниците са използвали подходящите канали за предявяване на иск. Ако 
вносителката не е напълно удовлетворена от становището, предоставено от 
националния компетентен орган, тогава тя може да отнесе своя случай към 
компетентния национален съд.

Въпреки това Комисията уведомява Европейския парламент, че нейните служби са 
осъществили контакт с българския НООП с цел анализиране на спазването от този 
НООП на гореспоменатото доброволно споразумение във връзка с конкретния случай 
на вносителката. Комисията ще информира вносителката за отговора на българския 
НООП.

Освен това Комисията би искала да уведоми вносителката на петицията, че ако тя 
желае да подаде жалба относно процедурните правила, използвани от българския 
орган, отговарящ за прилагането на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно правата на 
пътуващите със самолет, би било препоръчително тя да се обърне към службата на 
българския парламентарен омбудсман1.

                                               
1 delovodstvo@ombudsman.bg или priemna@ombudsman.bg


