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Правата на потребителите ***I 

Изменения, приети от Европейския парламент на 24 март 2011 г. към предложение 

за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на 

потребителите (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Предложението беше изменено, както следва1: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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 и да изостави 

възприетия в предишните директиви 

подход за минимална хармонизация, 

съгласно който държавите-членки биха 

могли да запазват или приемат по-

строги национални правила. 

(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, като същевременно 

позволява на държавите-членки да 

запазват или приемат по-строги 

национални правила по отношение на 

определени други аспекти, 

предвиждащи по-високо равнище на 

защита на потребителите. 

 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 5  

                                                 
1  Въпросът е върнат за ново разглеждане в комисия съгласно член 57, параграф 2, втора 

алинея (А7-0038/2011). 



 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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 няколко фактора, сред които и 

различните национални правила за 

защита на потребителите, наложени на 

индустрията. 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 правото 

на отказ при договорите от разстояние и 

тези, сключени извън търговския обект, 

ще спомогнат за по-доброто 

функциониране на вътрешния пазар 

между търговците и потребителите. 

(5) Трансграничният потенциал на 

продажбите от разстояние, които следва 

да бъдат сред основните видими 

резултати на вътрешния пазар, не се 

използва пълноценно. 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 няколко фактора, сред които и 

различните национални правила за 

защита на потребителите, наложени на 

индустрията. 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 търговци) 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 

определена потребителска информация 

и на правото на отказ при договорите от 

разстояние и тези, сключени извън 

търговския обект, ще спомогне за 

високо равнище на защита на 

потребителите и за по-доброто 

функциониране на вътрешния пазар 

между търговците и потребителите. 

 

 



Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 6  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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 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. 

заличава се 

 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 7  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Тези различия създават значителни (7) Някои различия в 



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. 

законодателството на държавите-

членки в областта на сключените с 

потребителите договори, по-

специално договорите, сключени от 

разстояние или извън търговския 

обект, създават значителни бариери на 

вътрешния пазар, които имат отражение 

и за търговците, и за потребителите. 

Поради тях за търговците, желаещи 

да реализират трансгранични 

продажби на стоки или предоставяне на 

услуги, се увеличават разходите за 

привеждане в съответствие. От друга 

страна непропорционалната 

фрагментарност подкопава доверието 

на потребителите във вътрешния пазар. 

 

 

Изменение 5 

Предложение за директива 

Съображение 8  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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. 

(8) Освен ако не е предвидено друго и 

съгласно член 169 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз, разпоредбите на настоящата 

директива не следва да 

възпрепятстват държавите-членки 

да приемат или да запазват по-

строги мерки в националното право, 

които подобряват защитата на 

потребителите. Въпреки това 
пълната хармонизация на някои основни 

регулаторни аспекти е оправдана с цел 

осигуряване на единна регулаторна 

рамка за защита на потребителите и 

с цел значително увеличаване на 

правната сигурност както за 

потребителите, така и за търговците при 

трансгранична стопанска дейност. В 

този случай 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 Съюза. 

По този начин потребителите ще се 

възползват от високо общо равнище 

на защита на цялата територия на 

Съюза. Освен това, с установяването 

на единни правила на равнището на 

Съюза, това би следвало да премахне 
бариерите, породени от 

непропорционалната 

фрагментарност на правилата, и да 

доизгради вътрешния пазар в тази 

област. 

 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 10 a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10а) Настоящата директива не 

следва да се отнася за здравното 

обслужване, тоест здравните услуги, 

предоставяни от здравни 

специалисти на пациенти с оглед 

оценка, поддържане или 

възстановяване на тяхното здраве. 

 

Изменение 7 

Предложение за директива 

Съображение 10 б (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10б) Хазартните игри, включително 

лотарията и транзакциите при 

залагания, следва да бъдат изключени 

от обхвата на настоящата 

директива с оглед на много 

специфичния характер на тези 

дейности, с оглед на който на 

държавите-членки следва да бъде 

дадена възможност за приемане на 

други, включително по-строги, мерки 

за защита на потребителите по 



отношение на такива дейности. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 11  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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. 

(11) Съществуващото законодателство 

на Съюза, отнасящо се, inter alia , до 
потребителските финансови услуги или 

пакетните туристически пътувания 

съдържа редица правила относно 

защитата на потребителите. Поради тази 

причина, членове 5 до 19 и член 23а от 

настоящата директива не следва да 

обхващат договорите, касаещи 

финансови услуги и членове 9 до 19 не 

следва да обхващат договори, 

сключени от разстояние или извън 

търговския обект за пакетни 

пътувания, без да се засягат други 

разпоредби на съществуващото 

законодателство на Съюза. По 

отношение на финансовите услуги, 

държавите-членки следва да бъдат 

насърчавани да черпят идеи от 

съществуващото законодателство на 

Съюза в тази област при 

изработването на закони в области, 

които не се регулират на равнището 

на Съюза, по начин, който да 

осигурява равни условия за всички 

потребители и всички договори, 

отнасящи се до финансови услуги. 

Комисията следва да се стреми да 

допълва законодателството на Съюза 

в областта на финансовите услуги с 

цел запълване на съществуващите 

празноти и защита на 

потребителите при всички видове 

договори. 

 

 

 

 

 



Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 11 a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11а) Членове 9 до 19 от настоящата 

директива не засягат прилагането на 

разпоредбите на държавите-членки 

във връзка с придобиването на 

недвижимо имущество или с 

гаранциите за такова имущество или 

с възникването или прехвърлянето на 

вещни права върху недвижимо 

имущество. Това включва 

споразумения, свързани с такива 

правни актове, като продажбата на 

недвижимо имущество на зелено и 

закупуването на изплащане. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 11 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) Тъй като за договори, които са 

установени в съответствие с 

разпоредбите на държавите-членки с 

помощта на длъжностно лице, не 

съществува специална ситуация от 

психологическа гледна точка, тези 

договори следва да бъдат изключени 

от обхвата на членове 9 до 19 от 

настоящата директива.  

 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 11 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11в) За целите на настоящата 



директива, договорите за лизинг на 

моторни превозни средства, които 

предвиждат връщане на моторното 

превозно средство след изтичане на 

договора, следва да се разглеждат 

като договори за услуги за отдаване 

под наем на моторни превозни 

средства. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 11 г (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

 (11г) Много държави-членки са 

избрали да прилагат национални 

правила за защита на потребителите 

спрямо други субекти като 

неправителствени организации, 

новоучредени търговски дружества и 

малки или средни предприятия, а 

други държави-членки може да искат 

да направят това. Следва да се 

припомни, че държавите-членки 

могат да разширяват обхвата на 

националните правила, приети в 

изпълнение на настоящата 

директива, така че в него да бъдат  

включени физически или юридически 

лица, които не са потребители по 

смисъла на настоящата директива. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 11 д (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11д) Цифрово съдържание, което се 

предава на потребителите в цифров 

формат, при което потребителят 

получава възможност за постоянно 



използване или използване по начин, 

подобен на физическо притежание на 

стока, следва да се счита  за стока за 

целите на прилагането на 

разпоредбите на настоящата 

директива, приложими към 

договорите за продажба. Правото на 

отказ обаче следва да се прилага само 

до момента в който потребителят 

реши да изтегли цифровото 

съдържание. 

 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Новото определение за договор от 

разстояние следва да обхваща всички 

случаи, при които договори за 

продажба и услуги се сключват, като се 

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. 

(12) Новото определение за договор от 

разстояние следва да обхваща всички 

случаи, при които договори за 

доставяне на стоки или предоставяне 

на услуги се сключват между търговец 

и потребител съгласно организирана 

система за продажби от разстояние 

или предоставяне на услуги, без 

едновременното физическо 

присъствие на страните и като се 

използват изключително едно или 

няколко средства за комуникация от 

разстояние (като поръчка по пощата, 

интернет, телефон или факс). 

Интернет сайтове, които предлагат 

само информация относно търговеца 

и стоките и/или услугите, които 

предлага не следва да бъдат включени 

в обхвата на определението на 

такива организирани системи за 

продажби от разстояние или 

предоставяне на услуги, дори ако в 

тях се посочват едно или няколко 

средства за комуникация от 

разстояние. Така следва да се създадат 

равни условия за всички търговци от 

разстояние.  

 



Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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. 

(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 използва 

организирана система  за продажби от 

разстояние или предоставяне на 

услуги, 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. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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 

(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 временно се намират в 

специална ситуация, която се 



психологически натиск, независимо 

дали са поискали посещението на 

търговеца или не. Освен това, с цел 

недопускане заобикаляне на нормите, 

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. 

отличава от ситуацията в търговски 

обект например от психологична 

гледна точка и от гледна точка на 

възможностите за сравняване на 

стоки и цени, при това независимо 

дали са поискали посещението на 

търговеца или не. Освен това, с цел 

недопускане заобикаляне на нормите, 

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 само когато основните 

компоненти от договора са били 

определени по време на екскурзия, 

мероприятие, свързано със 

свободното време или търговска 

демонстрация. Въпреки това, сделки, 

при които равностойността, която 

следва да бъде заплатена от 

потребителя, не надвишава 40 EUR, 

не следва да бъдат включени в 

изискванията за предоставяне на 

информация, предвидени в 

настоящата директива, с цел да се 

избегне прекомерното обременяване с 

изисквания за предоставяне на 

информация например на уличните 

търговци, при които стоките се 

предоставят веднага. Тези случаи 

също така не подлежат на правото 

на отказ от сделка, тъй като 

последиците от такива сделки са 

напълно разбираеми. Независимо от 

това държавите-членки следва да 

бъдат свободни и да бъдат 

насърчавани да определят по ниски 

стойности при този вид сделки. 

 
 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 15  

 



Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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. 

(15) Под търговски обекти следва да се 

разбира обекти под всякаква форма 

(например магазини, таксита или 

камиони), служещи на търговеца като 

негово постоянно място за извършване 

на неговата дейност. Пазарните сергии 

следва да се разглеждат като търговски 

обекти, независимо дали се използват 

временно или редовно 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. 

 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Определението за траен носител 

следва да включва по-специално 

документи на хартия, устройства за 

съхранение на данни с USB интерфейс, 

CD-ROM дискове, DVD дискове, карти 

с памет и твърдия диск на компютъра, 

върху който е записано съобщението 
от електронната поща или файл във 

формат pdf. 

(16) Трайните носители следва да 

включват по-специално хартия, 

устройства за съхранение на данни с 

USB интерфейс, CD-ROM дискове, 

DVD дискове, карти с памет или 

твърдите дискове на компютрите. За 

да бъде „траен носител” съобщение от 

електронната поща или  уебсайт следва 

на първо място да дават възможност 

на потребителя да запази 

информацията за времето, 

необходимо за защита на интересите 

му в отношенията му с търговеца. На 

второ място съобщението от 

електронната поща или уеб сайтът 

следва да бъдат записани по начин, 



който не дава възможност на 

търговеца да ги променя едностранно. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Потребителите следва да имат 

правото да получат информация преди 

сключването на договора. 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. 

(17) На потребителя следва да се 

предоставя подробна  информация 

преди да бъде обвързан с договор, 

сключен на място,договор  от 

разстояние, договор, сключен извън 

търговския обект, или със 

съответната оферта за договор.  

При предоставянето на такава 

информация търговецът следва да 

отчита специфичните нужди на 

потребителите, които са особено 

уязвими поради психически или 

физически недъг, възраст или 

доверчивост по начин, който  

търговецът би могъл да предвиди. 

Въпреки това, отчитането на 

такива специфични нужди не следва 

да води до различни нива на защита 

на потребителите. 

 

 

Изменение  228 

 

Предложение за директива 

Съображение 17 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17a) Независимо от 

освобождаването на търговеца да 

предоставя информацията, посочена 

в член 9, на траен носител при 

сключването на договор извън 

търговския обект със смесени цели, по 

който търговецът и потребителят 



изпълняват незабавно своите 

договорни задължения и плащането 

от страна на потребителя не 

надвишава200 евро, все пак 

търговецът следва да предостави на 

потребителя изчерпателна 

информация относно основните 

аспекти на договора, по-конкретно 

относно цената, преди 

потребителят да се обвърже с този 

договор. 

 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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. 

заличава се 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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 да се увери в 

(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 



естеството и функционирането на 

стоките. 

 

изтичането на срока за отказ да се 

увери в естеството, качеството  и 

функционирането на стоките. Такова 

право на отказ следва да се 

предоставя и за договори, сключени 

извън търговския обект. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) С цел гарантиране на правната 

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 срокове 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. 

заличава се 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Съображение 26  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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 

(26) Когато стоките се доставят с 

повече от една доставка, срокът за 

упражняване на отказ следва да започва 

да тече от деня, в който потребителят 

или трета страна, различна от 

превозвача и посочена от 

потребителя, влезе във фактическо 

владение на първата частична 

доставка. Когато една стока се доставя 

на отделни партиди или части, срокът за 

отказ следва да започва да тече от 

деня, в който потребителят влезе във 

фактическо владение на последната 



посочена от него трета страна влезе 

във фактическо владение на последната 

партида или част. 

партида или част. Когато са поръчани 

повече стоки с една поръчка, които 

обаче са доставени поотделно, срокът 

за упражняване на правото на отказ 

следва да започва да тече при 

доставката на последната поръчана 

стока на потребителя. 

 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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 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. 

(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 

едногодишен ограничителен срок. 

Въпреки това държавите-членки 

следва да могат да запазват 

съществуващото национално 

законодателство и да удължават 

този ограничителен период. 

 

Изменение  229 

 

Предложение за директива 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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 формуляр за отказ, който да 

се използва от потребителите, следва да 

(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 формуляр за отказ, който 

може да се използва от потребителите, 



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. 

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 целия Съюз формуляр, 

например такива, свързани с размера на 

шрифта. Въпреки това потребителят 

следва да запази правото си на отказ, 

като използва своя собствена 

формулировка, при условие че 

неговото заявление до търговеца е 

ясно формулирано. Това изискване би 

могло да бъде изпълнено и чрез 

връщане на стоките, изпращане на 

писмо или чрез телефонно обаждане, 

но доказателствената тежест за 

доказване, че правото на отказ е било 

упражнено в рамките на срока, 

уточнен в настоящата директива, 

може да падне върху потребителя. 

Поради тази причина в интерес на 

потребителя е да използва траен 

носител, когато съобщава отказа си 

на търговеца. 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Съображение 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) В случай на отказ търговецът 

следва да възстанови всички получени 

от потребителя суми, включително тези 

за разходите на търговеца за доставка на 

стоката до потребителя. 

(30) В случай на отказ търговецът 

следва да възстанови всички получени 

от потребителя суми, включително тези 

за разходите на търговеца за доставка на 

стоката до потребителя, освен 

разходите за експресна доставка, 

изрично поискана от потребителя. 

Сумите следва да могат да се 

възстановяват чрез всякакъв начин на 

плащане при условие, че е законен в 

държавата-членка, в която 

потребителят ги получава. 

Следователно сумите не могат да се 

възстановяват под формата на 

ваучери или други стоки. 



  

Изменение  230 

 

Предложение за директива 

Съображение 32 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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. 

(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. Съответно на търговеца 

следва да бъде предоставена 

възможността да обвързва 

възстановяването на разходите с 

изискването потребителят да 

представи доказателство, че е върнал 

стоките. 

 

 

Изменение  231 

 

Предложение за директива 

Съображение 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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. Това е валидно 

например за вина, доставяни много след 

сключването на договор със 

спекулативен характер, при който 

стойността зависи от пазарните 

колебания („vin en primeur“). 

(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“). 

Изключение от упражняването на 



право на отказ следва да бъде 

направено и за определени други стоки 

и услуги, като например горива, чиито 

цени зависят от колебанията на 

пазара. 
 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Съображение 34 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) Освен това, в случаи на сключени 

от разстояние 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. 

(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, при условие, че това 

споразумение представлява 

информирано съгласие, т.е. 

потребителят е осведомен за 

последствията от този избор по 

отношение на изгубването на 

правото му на отказ. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Съображение 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) С оглед опростяване и предоставяне 

на правна сигурност правото на отказ 

следва да се прилага към всички видове 

договори, сключени извън търговския 

обект, освен при строго определени 

обстоятелства, които лесно могат да 

(37) С оглед опростяване и предоставяне 

на правна сигурност правото на отказ 

следва да се прилага към всички видове 

договори, сключени от разстояние и 

извън търговския обект, освен при 

строго определени обстоятелства, които 



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. 

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 

изяснени и хармонизирани. 

лесно могат да бъдат доказани.  

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Съображение 37 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (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 забавена 

или частична доставка. 

Следователно е целесъобразно 

националните правила за доставка и 



прехвърляне на риска да бъдат 

хармонизирани. 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Съображение 37 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (37б) Ако търговецът не изпълни 

задълженията си за доставка на 

стоките, потребителят, върху траен 

носител на данни, го приканва да 

извърши доставката в срок от не по-

малко от седем дни и му съобщава 

намерението си да се откаже от 

договора, ако доставката не бъде 

извършена. Когато до момента на 

изтичане на срока не  е било 

предприето е действие, следва да се 

приеме, че потребителят се е 

отказал от договора. Без накърняване 

на правата му да иска обезщетение за 

вреди, в случай на вече извършено 

плащане потребителят има право на  

възстановяване на сумата, в срок от 

седем дни след отказ от договора. 

Държавите-членки следва да 

разполагат с възможност да приемат 

или запазват национални правни 

разпоредби, с оглед гарантиране на по-

високо равнище на защита на 

потребителите.  

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Съображение 38  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(38) В контекста на потребителските 

продажби доставката на стоки може да 

се осъществи по разнообразни начини. 

Гъвкавостта, необходима, за да бъдат 

отчетени тези разлики, може да бъде 

(38) В контекста на потребителските 

продажби доставката на стоки може да 

се осъществи по разнообразни начини: 

или веднага или на по-късна дата. Ако 

страните не са се договорили за 



осигурена само от правило, по 

отношение на което е разрешена 

свободна дерогация. Потребителят 

следва да бъде защитен от всички 

рискове за загуба или повреда на 

стоките по време на транспортирането 

им, организирано или осъществявано от 

търговеца. Въведеното правило относно 

прехвърлянето на риска следва да не се 

прилага в случаите, когато потребителят 

неоснователно забавя влизането във 

владение на стоките (например когато 

потребителят не прибира стоките си от 

пощенската станция в срока, определен 

от нея). При тези обстоятелства 

потребителят следва да поеме риска от 

загуба или влошаване на състоянието на 

стоките след момента на доставката, 

договорен с търговеца. 

конкретна дата на доставка, 

търговецът следва да направи 

доставката на стоките във 

възможно най-кратък срок, но във 

всички случаи не по-късно от 30 дни 

след сключването на договора. 
Потребителят следва да бъде защитен от 

всички рискове за загуба или повреда на 

стоките по време на транспортирането 

им, организирано или осъществявано от 

търговеца. Въведеното правило относно 

прехвърлянето на риска следва да не се 

прилага в случаите, когато потребителят 

неоснователно забавя влизането във 

владение на стоките (например когато 

потребителят не прибира стоките си от 

пощенската станция в срока, определен 

от нея). При тези обстоятелства 

потребителят следва да поеме риска от 

загуба или влошаване на състоянието на 

стоките след момента на доставката, 

договорен с търговеца. 

 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Съображение 38 a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (38a) При много сделки 

потребителите не разполагат с 

достатъчен избор на начини на 

плащане или заплащат такси, ако 

откажат да използват определен 

начин. Това положение следва да се 

уреди чрез разпоредба, която да 

гарантира, че търговецът ще 

предлага на потребителя различни 

начини на плащане, като в случаите 

на договори от разстояние следва да 

се предвиждат  както електронни, 

така и неелектронни начини на 

плащане. Например една 

неелектронна система за плащане би 

се изразила във възможността за 

отпечатване на поръчка от уебсайта 

на търговеца, която да бъде 



заплатена в брой в банка или в някой 

друг пункт за контакт на търговеца. 

 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Съображение 39 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(39) Търговецът следва да отговаря пред 

потребителя, в случай че стоките не 

съответстват на договора. Следва да се 

счита, че стоките съответстват на 

договора, ако те отговарят на няколко 

условия, отнасящи се най-вече до 

качествата им. Качеството и 

характеристиките, които потребителите 

в разумна степен могат да очакват, ще 

зависи inter alia от това дали стоките са 

нови или втора употреба, както и от 

техния очакван срок на експлоатация.  

(39) Търговецът следва да отговаря пред 

потребителя, в случай че стоките не 

съответстват на договора. Следва да се 

счита, че стоките съответстват на 

договора, ако те отговарят на няколко 

условия, отнасящи се най-вече до 

качеството и количеството им. 

Качеството и характеристиките, които 

потребителите в разумна степен могат 

да очакват, ще зависи inter alia от това 

дали стоките са нови или втора 

употреба, както и от техния очакван 

срок на експлоатация. Липса на 

съответствие с договора за дадена 

стока се предполага и тогава, когато 

става въпрос за погрешна или непълна 

доставка.  

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Съображение 40 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(40) Ако стоката не съответства на 

договора, потребителят по свой избор 

има право да изиска поправка или 

замяна на стоките, освен ако 

търговецът не докаже, че тези 

корективни мерки са 

незаконосъобразни, изпълнението им е 

невъзможно или те налагат 

непропорционални усилия от негова 

страна. Усилията на търговеца 

следва да бъдат определени 

(40) На първо място потребителят 

следва да има възможността да 

изиска от търговеца поправка на 

стоката или замяна, освен ако тези 

корективни мерки са невъзможни или 

непропорционални. Дали дадена 

корективна мярка е 

непропорционална, следва да бъде 

установено обективно. Една 

корективна мярка следва да се счита 

за непропорционална,  когато  в 



обективно, като се вземат предвид 

направените от търговеца разходи за 

коригиране липсата на съответствие, 

стойността на стоките и 

значимостта на липсата на 

съответствие. Липсата на резервни 

части следва да не бъде основателна 

причина за оправдаване на това 

търговецът да не коригира липсата 

на съответствие в разумен срок или 

без да прави непропорционални 

усилия. 

сравнение с други мерки води до 

прекомерни разходи. За да се определи 

дали разходите са прекомерни, 

разходите за корективната мярка 

следва да са значително по-високи от 

разходите за друг вид корективна 

мярка. 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Съображение 41 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(41) Потребителят следва да не заплаща 

за разходи за коригиране липсата на 

съответствие, по-специално пощенски 

разходи и разходи за труд и материали. 

Освен това потребителят следва да не 

компенсира търговеца за ползването на 

дефектните стоки. 

(41) Потребителят следва да не заплаща 

за разходи за коригиране липсата на 

съответствие, по-специално пощенски 

разходи и разходи за труд и материали. 

Освен това потребителят следва да не 

компенсира търговеца за ползването на 

дефектните стоки. Потребителят 

следва да има право да претендира 

обезщетение за вреди в съответствие 

с разпоредбите на приложимото 

национално право за всяка загуба 

вследствие на липса на съответствие 

с договора за продажби, която 

търговецът не е отстранил. Следва 

да е възможно такива обезщетения 

да включват обезщетения за 

неимуществени вреди в случай че 

приложимото национално право 

предвижда това. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Съображение 42 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 



(42) Когато търговецът откаже или 

за пореден път не коригира липсата 

на съответствие, потребителят 
следва да има правото свободно да 

избере която и да е от съществуващите 

корективни мерки. Отказът на 

търговеца може да бъде изричен или 

мълчалив, в смисъл, че търговецът не 

отговаря на или игнорира искането на 

потребителя да коригира липсата на 

съответствие. 

(42) Потребителят следва да има 

правото свободно да избере която и да е 

от съществуващите корективни мерки, 

ако няма право за поправка или 

замяна на стоките. Държавите-

членки следва да разполагат с 

възможността да приемат или 

запазват национални правни 

разпоредби относно свободния избор 

на корективните мерки при липса на 

съответствие, за да осигурят по-високо 

равнище на защита на 

потребителите.  

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Съображение 42 a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (42а) Следва да се предвиди 

отговорност от страна на търговеца 

в определени случаи на липса на 

съответствие, съществуващи в 

момента на прехвърляне на риска на 

потребителя, дори ако липсата на 

съответствие се прояви едва след 

това.  

 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Съображение 42 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (42б) Когато търговецът като краен 

продавач отговаря пред потребителя 

в резултат от действие или 

бездействие на производителя, следва 

да бъде гарантирано, че търговецът 

като краен продавач има право да 

предяви регресен иск срещу лицето 

или лицата, отговорни в договорната 

верига. За тази цел националните 



разпоредби на държавите-членки 

следва да определят 

отговорното(ите) лице(а), както и 

съответните действия и процедури. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Съображение 42 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (42в) При липса на съответствие 

потребителят следва да има право на 

срок на отговорност от две години. В 

полза на потребителя следва да се 

възприеме оборима презумпция, че 

липса на съответствие, появила се в 

срок от шест месеца след 

прехвърлянето на риска върху 

потребителя, е съществувала още по 

време на прехвърлянето на риска. 

Държавите-членки следва да 

разполагат с възможността да 

приемат или запазват национални 

правни разпоредби относно срокове на 

отговорност, продължителност на 

обръщането на тежестта на 

доказване или специфични правила 

при значителна липса на 

съответствие, появила се след 

изтичане на срока на отговорност, за 

да осигурят по-високо равнище на 

защита на потребителите.  

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Съображение 43 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(43) С Директива 1999/44/ЕО на 

държавите-членки беше разрешено да 

определят срок от поне два месеца, по 

време на който потребителят 

трябва да информира търговеца за 

евентуална липса на съответствие. 

заличава се 



Разминаващото се законодателство 

за транспониране създаде пречки пред 

търговията. Следователно е 

необходимо тази регулаторна 

възможност да се премахне и 

правната сигурност да бъде подобрена 

като потребителите се задължат да 

информират търговеца за липсата на 

съответствие в срок от два месеца 

от датата на нейното установяване. 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Съображение 44 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(44) Някои търговци и производители 

предлагат на потребителите търговски 

гаранции. За да се гарантира, че 

потребителите не биват подвеждани, 

търговските гаранциите следва да 

съдържат определени данни, 

включително срок на гаранцията, 

териториален обхват и изявление, че 

търговската гаранция не накърнява 

законните права на потребителя. 

(44) Някои търговци и производители 

предлагат на потребителите търговски 

гаранции. За да се гарантира, че 

потребителите не биват подвеждани, 

търговските гаранции следва да 

съдържат определени данни, 

включително срок на гаранцията, 

териториален обхват и изявление, че 

търговската гаранция не накърнява 

законните права на потребителя по 

силата на действащите национални 

разпоредби, както и тези, предвидени 

в настоящата директива. 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Съображение 45 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (45а) Хармонизираните нормативни 

аспекти се отнасят само за договори, 

сключени между търговци и 

потребители. Следователно 

разпоредбите относно 

неравноправните договорни клаузи не 

следва да засягат националното право 

в областта на трудовите договори, 

договорите във връзка с наследствени 



права, договорите в областта на 

семейното право, както и 

дружествени договори и  устави на 

дружества  и условия на облигации. 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Съображение 46 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(46) Разпоредбите относно 

неравноправните договорни клаузи 

следва да не се прилагат за договорните 

клаузи, които пряко или косвено 

отразяват задължителни законови или 

регулаторни разпоредби на държавата-

членка, които са в съответствие със 

законодателството на Общността. По 

подобен начин клаузите, които 

отразяват принципите и разпоредбите на 

международни конвенции, по които 

Общността или държавите-членки са 

страни, по-специално в сферата на 

транспорта, следва да не бъдат обект на 

теста за неравнопоставеност. 

(46) Разпоредбите относно 

неравноправните договорни клаузи 

следва да не се прилагат за договорните 

клаузи, които пряко или косвено 

отразяват законови и регулаторни 

разпоредби или разпоредби, свързани с 

обществения ред на държавата-членка, 

които са в съответствие със 

законодателството на Съюза. По 

подобен начин договорните клаузи 

следва да отразяват принципите и 

разпоредбите на Хартата на 

основните права на Европейския съюз. 

Клаузите, които отразяват принципите 

и разпоредбите на международни 

конвенции, по които Съюзът или 

държавите-членки са страни, по-

специално в сферата на транспорта, 

следва да не бъдат обект на теста за 

неравнопоставеност. 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Съображение 47 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(47) Потребителските договори 

следва да бъдат написани на ясен, 

разбираем език и да бъдат четливи. 

Търговците следва да имат свобода да 

избират вида или размера на шрифта, 

който да се използва за написването на 

договорните клаузи. На потребителя 

следва да се даде възможност да 

(47) Всички договорни клаузи следва да 

се формулират по ясен и разбираем 

начин. Ако договорната клауза е в 

писмена форма, тя винаги следва да се 

изготвя на ясен и разбираем език. 

Търговците следва да имат свобода да 

избират вида или размера на шрифта, 

който да се използва за написването на 



прочете клаузите, преди да сключи 

договора. Такава възможност може да 

бъде дадена на потребителя, като при 

поискване му се предоставят клаузите 

(за договори в търговския обект) или те 

му се осигурят по друг начин (например 

на уебсайта на търговеца за договорите 

от разстояние) или като към формуляра 

за поръчка бъдат прикачени 

стандартните условия (за договори 

извън търговския обект). Търговецът 

следва да потърси изричното съгласие 

на потребителя за всяко допълнително 

плащане извън възнаграждението за 

основното договорено задължение на 

търговеца. Заключаването на наличие на 

съгласие посредством използването на 

системи, предполагащи отказът да бъде 

изрично изразен, например 

предварително отбелязани онлайн 

полета, следва да бъде забранено. 

договорните клаузи. На потребителя 

следва да се даде възможност да 

прочете клаузите, преди да сключи 

договора. Такава възможност може да 

бъде дадена на потребителя, като при 

поискване му се предоставят клаузите 

(за договори в търговския обект) или те 

му се осигурят по друг начин (например 

на уебсайта на търговеца за договорите 

от разстояние) или като към формуляра 

за поръчка бъдат прикачени 

стандартните условия (за договори 

извън търговския обект). Търговецът 

следва да потърси изричното съгласие 

на потребителя за всяко допълнително 

плащане извън възнаграждението за 

основното договорено задължение на 

търговеца. Заключаването на наличие на 

съгласие посредством използването на 

системи, предполагащи отказът да бъде 

изрично изразен, например 

предварително отбелязани онлайн 

полета, следва да бъде забранено. 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Съображение 47 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (47а) Търговците следва да имат 

свобода да избират начина, по който 

се съобщават договорните клаузи, 

например вида или размера на 

шрифта, който се използва за 

написването на договорните клаузи. 

Държавите-членки следва да се 

въздържат от това, да налагат 

изисквания относно оформлението, с 

изключение на такива, които се 

отнасят до лица с увреждания, или 

когато стоките или услугите могат 

да представляват особен риск за 

здравето и безопасността на 

потребителя или на трето лице. 

Държавите-членки могат също така 

да налагат допълнителни изисквания, 

когато поради сложността на 



договорите за такива стоки или 

услуги съществува риск от ощетяване 

на потребителите, включително във 

връзка с въпроси, свързани с 

конкуренцията в дадения сектор. Това 

може да се отнася например за 

договори, свързани с финансови услуги, 

доставка на газ, електроенергия и 

вода, телекомуникации и недвижимо 

имущество. Това обаче не следва да се 

отнася до формалните национални 

изисквания относно сключването на 

договора или други формални 

изисквания, като например езика на 

клаузите, изисквания за 

съдържанието на клаузите или 

формулировката на определени 

договорни клаузи за конкретни 

сектори. Настоящата директива не 

следва да хармонизира езиковите 

изисквания, приложими за 

потребителските договори. Поради 

това държавите-членки следва да 

могат да запазват или да въвеждат в 

своето национално право езикови 

изисквания по отношение на 

договорните клаузи. 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Съображение 49  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(49) За целите на настоящата директива 

следва да не се прави оценка нито на 

равнопоставеността на клаузите, които 

описват основния предмет на договора, 

нито на съотношението качество—цена 

на доставяните стоки или услуги, освен 

в случаите, когато тези клаузи не 

отговарят на изискванията за 

прозрачност. Основният предмет на 

договора и съотношението качество—

цена обаче следва да бъдат взети под 

внимание, когато се оценява 

равнопоставеността на други клаузи. 

Например в застрахователните договори 

(49) За целите на настоящата директива 

следва да не се прави оценка нито на 

равнопоставеността на клаузите, които 

описват основния предмет на договора, 

нито на съотношението качество—цена 

на доставяните стоки или услуги, освен 

в случаите, когато тези клаузи не 

отговарят на изискванията за 

прозрачност. Основният предмет на 

договора и съотношението качество—

цена обаче следва да бъдат взети под 

внимание, когато се оценява 

равнопоставеността на други клаузи. 

Например в застрахователните договори 



клаузите, които ясно определят или 

очертават застрахователния риск и 

отговорността на застрахователя, следва 

да не подлежат на оценка, тъй като тези 

ограничения се отчитат при изчисляване 

на застрахователната премия, заплащана 

от потребителя. 

клаузите, които ясно определят или 

очертават застрахователния риск и 

отговорността на застрахователя, следва 

да не подлежат на оценка, тъй като тези 

ограничения се отчитат при изчисляване 

на застрахователната премия, заплащана 

от потребителя. Това изключване не се 

отнася до възнаграждението, 

предвидено за търговеца от 

допълнително заплащане или 

заплащане за непредвидени случаи, 

залегнало в договора, включително 

такси и заплащане за нарушаване на 

която и да е от договорните клаузи, 

което следва изцяло да подлежи на 

теста за равнопоставеност. 

 

Изменение  48 

Предложение за директива 

Съображение 50  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(50) С цел да се гарантира правната 

сигурност и да се подобри 

функционирането на вътрешния пазар, 

директивата следва да съдържа два 

списъка с неравноправни клаузи. 

Приложение ІІ съдържа списък с клаузи, 

които при всички обстоятелства следа 

да се считат за неравноправни. 

Приложение ІІІ съдържа списък с 

клаузи, които следва да се считат за 

неравноправни, освен ако търговецът не 

докаже обратното. Тези списъци следва 

да се прилагат във всички държави-

членки. 

(50) С цел да се гарантира правната 

сигурност и да се подобри 

функционирането на вътрешния пазар, 

директивата следва да съдържа два 

неизчерпателни списъка с 

неравноправни клаузи. Приложение ІІ 

съдържа списък с клаузи, които при 

всички обстоятелства следва да се 

считат за неравноправни. Приложение 

ІІІ съдържа списък с клаузи, които 

следва да се считат за неравноправни, 

освен ако търговецът не докаже 

обратното.  

 

Изменение  49 

Предложение за директива 

Съображение 51 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(51) Мерките, необходими за 

прилагането на настоящата 
заличава се 



директива, следва да се приемат в 

съответствие с Решение 1999/468/ЕО 

на Съвета от 28 юни 1999 г. за 

установяване на условията и реда за 

упражняване на изпълнителните 

правомощия, предоставени на 

Комисията. 

 

Изменение  50 

Предложение за директива 

Съображение 52 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(52) По-специално Комисията следва 

да бъде оправомощена да изменя 

приложения ІІ и ІІІ относно 

договорните клаузи, считани за или 

разглеждани като неравноправни. Тъй 

като тези мерки са от общ характер 

и са предназначени да изменят 

несъществени елементи на 

настоящата директива, те следва да 

бъдат приети в съответствие с 

процедурата по регулиране с контрол, 

предвидена в член 5а от 

Решение 1999/468/ЕО. 

заличава се 

 

Изменение  51 

Предложение за директива 

Съображение 53 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(53) Правомощието на Комисията да 

изменя приложения ІІ и ІІІ следва да 

се използва, за да се гарантира 

последователно прилагане на 

правилата относно неравноправните 

клаузи, като към приложенията се 

добавят договорни клаузи, които 

следва да се считат за неравноправни 

при всички обстоятелства или които 

следва да бъдат считани за 

неравноправни, освен ако търговецът 

заличава се 



не докаже обратното. 

 

 

Изменение  52 

Предложение за директива 

Съображение 55 a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (55а) Държавите-членки следва да 

гарантират, че националните им 

органи поддържат необходимото 

ниво на сътрудничество с мрежата 

на Европейския потребителски центр 

(ЕЦП), за да реагират при 

трансгранични случаи, особено по 

отношение на искания, които са в 

процес на разглеждане пред ЕЦП. 

 

 

Изменение  53 

Предложение за директива 

Съображение 60  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(60) Европейската комисия ще 

потърси най-целесъобразния начин, по-

който да гарантира, че всички 

потребители са осведомени за правата 

си в обекта, в който се осъществява 

продажбата. 

(60) Комисията, след консултиране с 

държавите-членки и 

заинтересованите страни, ще потърси 

най-целесъобразния начин, по-който да 

гарантира, че всички потребители и 

търговци са осведомени за правата си в 

обекта, в който се осъществява 

продажбата. Комисията следва да се 

възползва особено от средствата, 

предоставени от инструментите на 

информационните и 

комуникационните технологии и 

обществените медии. 

 

 

Изменение  54 

Предложение за директива 

Съображение 61 a (ново) 



 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (61а) Следва да се предвиди процес на 

взаимна оценка, в рамките на който 

по време на периода, определен за 

транспониране на настоящата 

директива, държавите-членки трябва 

най-напред да предприемат 

преразглеждане на 

законодателството си, за да 

установят кои по-строги разпоредби, 

които са в съответствие с Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз, ще запазят или ще приемат в 

своето национално право, за да 

осигурят по-високо равнище на 

защита на потребителите. До края 

на срока за транспониране на 

настоящата директива държавите-

членки следва да изготвят доклад за 

резултатите от това 

преразглеждане. Комисията следва да 

предаде всеки доклад на всички 

останали държави-членки и на 

съответните заинтересовани 

страни. В рамките на срок от шест 

месеца държавите-членки и 

Европейския парламент могат да 

представят своите съображения по 

тези доклади. Най-късно една година 

след изтичане на срока за 

транспониране на настоящата 

директива и след това на всеки три 

години Комисията следва да изготвя 

доклад, придружен, по 

целесъобразност, от законодателни 

предложения. Ако е необходимо, 

Комисията следва да подпомага 

държавите-членки в разработването 

на общ метод. 

 

Изменение  55 

Предложение за директива 

Съображение 61 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 



 
(61б) За да се гарантира високо 

равнище на защита на 

потребителите във всички държави-

членки, лицата и организациите, 

които имат законен интерес към 

защитата на потребителите, следва 

да бъдат насърчавани да съобщават 

на държавите-членки и на 

Комисията оценките си и да издават 

необвързващи препоръки, така че те 

да могат да бъдат взети предвид в 

рамките на преразглеждането на 

настоящата директива. 

 

Изменение  56 

Предложение за директива 

Съображение 63 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(63) Целесъобразно е настоящата 

директива да бъде преразгледана, в 

случай че бъде установено наличие на 

пречки пред вътрешния пазар. 

Преразглеждането може да доведе до 

предложение на Комисията за 

изменение на директивата, което 

може да включва изменения в други 

законови актове за защита на 

потребителите, отразяващи 

ангажимента в Стратегията на 

Комисията за политика за защита на 

потребителите да прави преглед на 

достиженията на правото на 

Общността, с цел постигане на 

висока степен на единна защита на 

потребителите. 

заличава се 

 

 

Изменение  57 

Предложение за директива 

Член 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 



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. 

Целта на настоящата директива е да 

постигне високо ниво на защита на 

потребителите и да допринесе за 

правилното функциониране на 

вътрешния пазар, като сближи някои 

аспекти на законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби на 

държавите-членки относно договорите 

между потребители и търговци. 

 

 

Изменение  59 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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; 

(1)„потребител“ означава всяко 

физическо лице, което участва в 

договори, попадащи в приложното поле 

на настоящата директива, с цели, които 

са предимно извън неговата търговска 

дейност, стопанска дейност, занаят или 

професия. 

 Държавите-членки могат да запазват 

или разширяват прилагането на 

правилата на настоящата 

директива, така че те да обхващат 

юридически или физически лица, 

които не са „потребители“ по 

смисъла на параграф първи от 

настоящата точка; 

 

 

Изменение  60 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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 

(2) „търговец“ означава всяко физическо 

или юридическо лице, което, 

независимо дали собствеността върху 

него е публична или частна, действа 

за 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; 

дейност, стопанска дейност, занаят или 

професия, както и всяко лице, което 

действа за сметка на търговец във 

връзка с договори, обхванати от 

настоящата директива; 

 

Изменение  61 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 2 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2а) „стоки“ означава всяка движима 

материална вещ и всяка 

нематериална вещ, която може да 

бъде използвана по начин, който 

може да бъде равностоен на 

физическо владение, с изключение на 

стоки, продавани при принудително 

изпълнение или други мерки от 

оправомощен от закона орган. По 

смисъла на настоящата директива 

вода, газ и електричество се 

разглеждат като „стоки“, когато те 

се предлагат за продажба в ограничен 

обем или определено количество; 

 

Изменение  62 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 2 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2б) „стока, изработена по 

спецификация на потребителя“ 

означава стока, която не е 

предварително произведена, 

произведена въз основа на личен избор 

или решение на потребителя;  

 

 

Изменение  63 

Предложение за директива 



Член 2 – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „договор за продажба“ означава 

всеки договор за продажбата на стоки 

от търговец на потребител, 

включително всеки договор със 

смесена цел, обект на който са и 

стоки, и услуги; 

заличава се 

 

Изменение  64 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „стоки“ означава всяка движима 

материална вещ, с изключение на: 

заличава се 

a) 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; 
 

 

 

Изменение  65 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) „договор за услуга“ означава всеки 

договор, различен от договор за 

продажба, чрез който от търговец се 

предоставя услуга на потребител; 

(5) „услуга“ означава всяко извършване 

на дейности или друга услуга от 

всякакъв вид от страна на търговеца 

в полза на потребителя срещу 

заплащане; 

 



Изменение  66 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 5 a (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5а) „договор за продажба“ означава 

всеки договор, чрез който търговец 

прехвърля съгласно приложимото 

национално право собственост върху 

стоки на потребител или се 

задължава да прехвърли собственост 

върху стоки, а потребителят се 

задължава да плати договорената 

цена. Като договори за продажба по 

смисъла на настоящата директива се 

считат и договорите за доставка на 

стоки, чиято направа или чието 

производство предстои; 

 

 

Изменение 67 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 5 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5б) „договор със смесена цел“ 

означава всеки договор, който 

съдържа както елементи относно 

предоставяне на услуги, така и 

елементи относно доставка на 

стоки;  

 

 

Изменение 68 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „договор от разстояние“ означава 

всеки договор за продажба или услуга, 

при който търговецът използва за 

сключването на договора изключително 

(6) „договор от разстояние“ означава 

всеки договор за доставка на стока 

или предоставяне на услуга, сключен 

между търговец и потребител 



и само едно или няколко средства за 

комуникация от разстояние; 
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 и 

само едно или няколко средства за 

комуникация от разстояние; 

 

 

Изменение 69 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) „средство за комуникация от 

разстояние“ означава всяко средство, 

което може, без едновременното 

физическо присъствие на търговеца и 

потребителя, да бъде използвано за 

сключването на договор между тези 

страни; 

заличава се 

 

 

Изменение 70 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) „договор извън търговския обект“ 

означава: 

(8) „договор извън търговския обект“ 

означава всеки договор между 

търговец и потребител за доставка 

на стока или предоставяне на услуга: 

а) всеки договор за продажба или 

услуга, сключен извън търговския обект 

с едновременното физическо 

присъствие на търговеца и потребителя 

или всеки договор за продажба или 

услуга, за който при същите 

обстоятелства е направена оферта от 

потребителя, или 

а) който е сключен извън търговския 

обект с едновременното физическо 

присъствие на търговеца и потребителя, 

или   



 аа) за който е направена оферта от 

потребителя при едновременното 

физическо присъствие на търговеца и 

потребителя извън търговски обект, 

или 

б) всеки договор за продажба или 

услуга, сключен в търговския обект, 

но договорен извън търговския обект, 

при едновременното физическо 

присъствие на търговеца и потребителя. 

б) чиито основни елементи са 

определени по време на екскурзия, 

мероприятие, свързано със 

свободното време или демонстрация с 

цел продажби, организирани от 

търговеца извън търговския обект, при 

едновременното физическо присъствие 

на търговеца и потребителя, като 

целта на въпросната екскурзия, 

мероприятие, свързано със 

свободното време или демонстрация с 

цел продажби е последващото 

сключване на договор в търговския 

обект. 

 

Изменение  71 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 9 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) пазарни сергии и панаирни щандове, 

на които търговецът осъществява 

дейността си редовно или временно; 

б) пазарни сергии, на които търговецът 

осъществява дейността си редовно или 

временно; 

 

 

Изменение 72 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) „продукт“ означава всяка стока 

или услуга, включително недвижимо 

имущество, права и задължения; 

заличава се 

 

Изменение 73 



Предложение за директива 

Член 2 – точка 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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; 

заличава се 

 

Изменение 74 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) „търг“ означава метод на 

продажба, при който стоки или 

услуги се предлагат от търговеца чрез 

процедура за получаване на 

конкурентни 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; 

заличава се 

 

Изменение 75 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) „публичен търг“ означава метод на 

продажба, при който стоки или услуги 

се предлагат от търговеца на 

(16) „публичен търг“ означава метод на 

продажба, при който стока или услуга 

се предлага от търговеца на 



потребители, които присъстват или 

имат възможност да присъстват 

лично на търга, чрез процедура на 

конкурентно наддаване, ръководена от 

провеждащ търга, като 

предложилият най-висока цена е 

длъжен да закупи стоките; 

потребители, в рамките на 

мероприятие, до което 

обществеността има физически 

достъп, чрез прозрачна процедура на 

конкурентно наддаване, ръководена от 

трето лице (провеждащия търга), 

което срещу заплащане действа в 

качеството на агент на търговеца. 

При търг с наддаване стоката или 

услугата се продава на потребителя 

или на лицето, действащо за негова 

сметка, предложило най-висока цена. 

При търг с намаляване на цената, 

стоката или услугата се продава на 

потребителя или на лицето, 

действащо за негова сметка, което 

първо е заявило съгласието си за 

незабавно закупуване на стоката или 

услугата на предложената цена. 

 

Изменение  76 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 17  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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; 

(17) „производител“ означава 

производител на стоки, вносител на 

стоки на територията на Съюза или 

всяко лице, което претендира да бъде 

производител като поставя своето име, 

търговска марка или друг отличителен 

знак върху стоките; 

 

Изменение  77 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 

(18) „търговска гаранция“ означава 

всеки ангажимент от страна на 

търговеца или производителя 

(„гаранта“) към потребителя да 

възстанови заплатената цена или да 

(18) „търговска гаранция“ означава 

всеки ангажимент от страна на 

търговеца или производителя 

(„гаранта“) към потребителя, в 

допълнение към неговите законови 



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; 

 

задължения във връзка с гаранцията 

за съответствие, 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 или на всякакви други 

изисквания, които не са свързани със 

съответствието, посочени в 

заявлението за предоставяне на 

търговска гаранция или в съответната 

реклама, съществуваща към или преди 

момента на сключване на договора; 

 

Изменение  78 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) „посредник“ означава търговец, 

който сключва договор от името или 

за сметка на потребителя; 

заличава се 

 

Изменение  79 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) „допълнителен договор“ означава 

договор, чрез който потребителят 

придобива стоки или услуги във връзка 

с договор от разстояние или договор 

извън търговския обект, като тези 

стоки и услуги се предоставят от 

търговеца или от трета страна въз 

основа на договореност между 

третата страна и търговеца. 

(20) „свързан договор“ означава всеки 

договор за доставка на стока или 

предоставяне на услуга:  

 а) който представлява, от обективна 

гледна точка, единно цяло във връзка с 

договор от разстояние или договор 

извън търговския обект; както и 



 б) когато стоките се доставят или 

услугите се предоставят от 

търговеца или от трета страна въз 

основа на договореност между тази 

трета страна и търговеца.  

 Единното цяло се счита, че 

съществува, когато стоките или 

услугите, предоставяни по силата на 

свързания договор, се отнасят до 

изпълнението на договора от 

разстояние или на договора извън 

търговския обект, какъвто може да е 

случаят, или с използването на 

стоките, които са били доставени, 

или на услугите, които са били 

предоставени, съгласно този договор 

от разстояние или договор извън 

търговския обект. 

 

 

Изменения 80 и 232 

Предложение за директива 

Член 3  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящата директива се прилага при 

условията и до степента, предвидени в 

разпоредбите й, към договори за 

продажба и услуги, сключени между 

търговец и потребител. 

1. Настоящата директива се прилага при 

условията и до степента, предвидени в 

разпоредбите й, към договори, 

сключени между търговец и потребител 

за доставка на стока или 

предоставяне на услуга, както и към 

договори със смесени цели. 

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. 

2. Настоящата директива не накърнява 

специфичното секторно 

законодателство на Съюза, уреждащо 

договорите, сключени между 

търговец и потребител. 

 2a. Настоящата директива не се 



прилага по отношение на договори, 

свързани с: 

 а) социални услуги; 

 б) здравно обслужване, т.е. здравни 

услуги, предоставяни от здравни 

специалисти на пациенти с оглед 

оценка, поддържане или 

възстановяване на тяхното здраве; 

 в) хазарт, който включва правенето 

на залози с материална стойност в 

игри на късмета, включително 

лотарии, игри в казина и транзакции 

по залагането. 

 
2б. Разпоредбите на членове 5 - 19 и 

член 23 не се прилагат към договори: 

 

 
а) свързани с финансови услуги; 

 б) попадащи в обхвата на Директива 

2002/65/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета от 23 септември 2002 г. 

относно дистанционна търговия на 

потребителски финансови услуги1. 

3. За договорите, попадащи в 

приложното поле на Директива 

94/47/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета и на Директива 90/314/ЕИО 

на Съвета, се прилагат само членове 

30—39 относно неравноправните 

договорни клаузи във връзка с член 4 

относно пълната хармонизация. 

3. В зависимост от разпоредбите на 

параграфи 4 до 4в от настоящия член, 

членове 9 - 19 се прилагат към договори 

от разстояние и договори, сключени 

извън търговския обект. 

4. Членове 5, 7, 9 и 11 не засягат 

разпоредбите относно 

информационните изисквания, 

съдържащи се Директива 2006/123/ЕО 

на Европейския парламент и на 

Съвета и Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета. 

4. Членове 9 — 19 не се прилагат за 

договори от разстояние и договори, 

сключени извън търговския обект: 

 а) свързани с възникването, 

придобиването или прехвърлянето на 

вещни права върху недвижимо 

имущество или със строеж или 

съществена реконструкция на сграда, 

или с отдаване под наем на сграда или 



апартамент; 

 б) попадащи в приложното поле на 

Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 

13 юни 1990 г. относно пакетните 

туристически пътувания, пакетните 

туристически ваканции и пакетните 

туристически обиколки2 или 

Директива 2008/122/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 14 януари 2009 г. относно 

защитата на потребителите по 

отношение на някои аспекти на 

договорите за разпределено във 

времето ползване на собственост, 

дългосрочни ваканционни продукти, 

препродажба и замяна3; 

 в) които в съответствие с 

разпоредбите на държавите-членки 

се сключват от длъжностно лице, 

което има законовото задължение да 

бъде независимо и безпристрастно и 

трябва да гарантира, чрез 

предоставянето на изчерпателна 

правна информация, че 

потребителят сключва договора 

единствено след внимателно 

обмисляне, както и че е информиран 

за правния му обхват. 

 4а. Разпоредбите на членове 9 - 19 не 

се прилагат по отношение на 

договори, сключени извън търговския 

обект, при които сделката се 

изпълнява незабавно и от двете 

страни и плащането от страна на 

потребителя не надвишава 40 EUR, 

ако такива договори, поради своето 

естество обикновено се сключват 

извън търговски обекти. Държавите-

членки могат да определят по-ниска 

стойност в националното си 

законодателство. 

 4б. Членове 9—19 не се прилагат за 

договори от разстояние, които:  

 а) се сключват чрез автомати за 

продажба или автоматизирани 



търговски обекти; 

 б) са сключени с телекомуникационни 

оператори чрез платени обществени 

телефони за целите на ползването на 

последните или свързани с отделни, 

осъществени от потребителя 

телефонни, интернет или телефакс 

връзки. 

 4в. Член 11, параграф 1, буква б) и 

членове от 12 до 19 не се прилагат за 

договори от разстояние и за тези, 

сключени извън търговския обект, за 

осигуряване на хотелско настаняване, 

транспорт, услуги по отдаване на 

автомобили под наем, кетъринг, 

развлечения ако в тях е предвидена 

конкретна дата или срок на 

изпълнение. 

 4г. В зависимост от разпоредбите на 

параграфи 4д, 4е и 4ж от настоящия 

член, членове 22 -29 се прилагат към 

договори за продажба. Без да се 

засягат разпоредбите на член 24, 

параграф 5, при договори със смесена 

цел, членове от 22 -29 се прилагат 

само за стоките. 

 4д. Членове 22а и 23а се прилагат и за 

договорите за услуги и договорите със 

смесена цел.  

 4е. Членове 22 - 29 не се прилагат за: 

 a) електроенергия;  

 б) вода и газ, когато не се предлагат за 

продажба в ограничен обем или 

определено количество. 

 4ж. Членове 22 - 29 не се прилагат за 

стоки втора употреба, които се 

продават на публичен търг. 

 
____________________ 

1 ОВ L271, 9.10.2002 г., стр. 16. 

2 OВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 59. 



3 ОВ L 33 от 3.2.2009 г., стр. 10. 

 

 

Изменение  81 

Предложение за директива 

Член 4 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Пълна хармонизация Степен на хармонизация 

 

Изменение  82 

Предложение за директива 

Член 4  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите-членки нямат право да 

запазват или въвеждат в своето 

национално право разпоредби, 

отклоняващи се от заложените в 

настоящата директива, 

включително по-строги или по-

снизходителни разпоредби, с които да 

гарантират различно ниво на защита на 

потребителите. 

1. С изключение на предвиденото в 

параграфи 2 и3, държавите-членки 

могат да запазват или въвеждат в 

своето национално право по-строги 

разпоредби, съвместими с Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз, за да гарантират по-високо ниво 

на защита на потребителите при 

условията и до степента, определени 

в член 5, член 9, параграф 5 и 6, 

членове 22 до 29, член 31, параграф 4 и 

членове 34 и 35. 

 2. Държавите-членки могат да 

запазват или въвеждат в 

националното си законодателство 

по-строги разпоредби, съвместими с 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, за да гарантират 

по-високо равнище на защита на 

потребителите, както е определено в 

член 12, параграф 4 и член  13, 

параграф 2. 

 3. Държавите-членки нямат право да 

запазват или въвеждат в своето 

национално право разпоредби, 

отклоняващи се от заложените в 



член 2, член 9, параграфи от 1 до 4 и 

параграф 8, членове 10 и 11, член 12, 

параграфи от 1 до 3, член 13, параграф 

1, членове 14 -19, членове 30 -33 и член 

36 , включително по-строги 

разпоредби, с които да гарантират 

различно ниво на защита на 

потребителите. 

 

Изменение  83 

Предложение за директива 

Член 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 4a 

 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 срокове1 се 

прилага при изчисляването на 

сроковете, датите и крайните 

срокове, съдържащи се в настоящата 

директива.  

 
____________________ 

1 OВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1. 

 

Изменение  84 

Предложение за директива 

Глава II – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Информация за потребителя 

 

Информация за потребителя при 

договорите в търговски обект 

 

Изменение  85 

Предложение за директива 



Член 5 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общи информационни изисквания Информационни изисквания при 

договорите в търговски обект 

 

Изменение 86 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Преди сключването на всеки договор 

за продажба или услуги търговецът 

предоставя на потребителя следната 

информация, ако тя не е ясна от 

контекста: 

 

1. При сключването на договор в 

търговски обект търговецът  

своевременно предоставя по ясен и 

разбираем начин на потребителя 

следната информация, ако тя не е ясна 

от контекста: 

 

 

Изменение  87 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – буква a) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) основните характеристики на 

продукта, до степен, уместна предвид 

средството за комуникация и 

продукта; 

a) основните характеристики на 

стоката или услугата, до степен, 

уместна предвид стоката или 

услугата; 

 

 

Изменение  88 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) селищен адрес и самоличност на 

търговеца, например неговото търговско 

б) самоличност на търговеца, например 

неговото търговско наименование; 



наименование и, когато е приложимо, 

селищен адрес и самоличност на 

търговеца, от чието име той 

действа; 

 

 

Изменение  89 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – буква б a) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) адресът на мястото на стопанска 

дейност на търговеца, както и номер 

на факс и адрес на електронната 

поща, ако съществува такъв, така че 

потребителят да може бързо да 

установи контакт с търговеца и да 

общува ефективно с търговеца; 

 

 

Изменение  90 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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; 

в) общата цена с включени данъци 

или, когато естеството на стоката или 

услугата 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 и всички други разходи 

или, когато тези такси не могат да бъдат 

изчислени предварително в разумни 

граници, обстоятелството, че такива 

допълнителни такси могат да бъдат 

дължими. В случай на безсрочен 

договор общата цена означава 

общите месечни разходи; 

 



Изменение  91 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) организацията на плащане, доставка, 

изпълнение и политиката за 

разглеждане на жалби, в случай на 

отклонения от изискванията за 

дължима професионална грижа; 

г) когато е уместно, организацията на 

плащане, доставка, изпълнение, 

датата, до която търговецът се 

наема да достави стоките или да 

предостави услугата, и политиката на 

търговеца за разглеждане на жалби; 

 

Изменение  92 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – буква е  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) наличието на сервизно обслужване 

след продажбата и условията за него, 

както и търговски гаранции, където това 

е приложимо; 

е) освен припомнянето за наличието 

на законни права за съответствие за 

стоките, наличието на сервизно 

обслужване след продажбата и 

условията за него, както и търговски 

гаранции, където това е приложимо; 

 еa) съществуването на кодекси на 

поведение и начина, по който те 

могат да бъдат получени, когато е 

приложимо;  

 

Изменение  93 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – буква ж) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) срока на договора, когато това е 

приложимо, или, ако договорът е 

безсрочен, условията за неговото 

прекратяване; 

ж) срока на договора, когато това е 

приложимо, или, ако договорът е 

безсрочен или автоматично се 

подновява, условията за неговото 

прекратяване; 

 



Изменение 94 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – буква и 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) наличието на депозити или други 

финансови гаранции, които се заплащат 

или дават от потребителя по искане на 

търговеца, и условията по тях. 

и) когато е приложимо, наличието на 

депозити или други финансови 

гаранции, които се заплащат или дават 

от потребителя по искане на търговеца, 

и условията по тях; 

 

Изменение  95 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1 – букви и a, и б и и в (нови) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 иа) прилагането на мерки по 

техническата защита на цифровото 

съдържание, където е приложимо; 

 иб) всяка оперативна съвместимост 

на цифрово съдържание с хардуер и 

софтуер според информацията, с 

която търговецът разполага или с 

която разумно може да се 

предположи, че той е запознат, 

включително всякаква липса на 

оперативна съвместимост, по 

целесъобразност; 

 ив) възможността за достъп до 

извънсъдебна процедура за жалби и 

компенсации, на която подлежи 

търговецът, и предпоставките за 

получаване на този достъп, по 

целесъобразност. 

 

Изменение  96 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 2 

 



Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При публичните търгове 

информацията от параграф 1, буква 

б) може да бъде заменена със 

селищния адрес и самоличността на 

провеждащия търга. 

2. Параграф 1 не се прилага при 

договори за доставка на стока  или 

предоставяне на услуга, които се 

отнасят за търговски сделки във 

връзка с всекидневния живот и при 

които търговецът трябва да 

предостави стоката или услугата 

незабавно при сключване на договора. 

 

Изменение 97 

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Информацията, посочена в 

параграф 1, представлява неотменна 

част от договора за продажба или 

услуга. 

3. Държавите-членки могат да 

приемат или запазят допълнителни 

изисквания за преддоговорната 

информаци . 

 

Изменение 98 

Предложение за директива 

Член 6 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. 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 

приложимото национално право. 

Държавите-членки предвиждат в своето 

национално право ефективни средства 

за правна защита в договорното право 

за всяко нарушение на член 5. 

2. Без да се засягат разпоредбите на 

член 13 и член 42, последствията от 

всяко нарушение на член 5 се определят 

в съответствие с приложимото 

национално право. Държавите-членки 

предвиждат в своето национално право 

ефективни и пропорционални средства 

за правна защита за всяко нарушение на 

член 5. 

 

Изменение  99 

Предложение за директива 

Член 7 

 



Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 7 

Специални информационни 

изисквания за посредниците 

заличава се 

1. 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. 

 

2. За посредник, който не изпълни 

задължението по параграф 1, се 

счита, че е сключил договора от свое 

име. 

 

3. Настоящият член не се прилага за 

публични търгове. 

 

 

Изменение  100 

Предложение за директива 

Член 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 8 заличава се 

Приложно поле  

Настоящата глава не се прилага за 

договори от разстояние и тези, 

сключени извън търговския обект. 

 

 

Изменение  101 

Предложение за директива 

Член 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 



Член 9  

Информационни изисквания за 

договорите от разстояние и договорите 

извън търговския обект 

Преддоговорни информационни 

изисквания за договори от разстояние и 

договори, сключени 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: 

1. Преди потребителят да е обвързан 

с договор от разстояние, с договор, 

сключен извън търговския обект, или 

със съответно предложение за 

сключване на договор, търговецът  

своевременно предоставя на 

потребителя по ясен и разбираем 

начин следната информация, ако тя не 

е ясна от контекста: 

 

a) 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; 

a) основните характеристики на 

стоката или услугата, до степен, 

уместна предвид средството за 

комуникация и стоката или услугата; 

 

б) когато се прилага право на отказ, 

условията и процедурите за неговото 

упражняване в съответствие с 

приложение І; 

б) самоличността на търговеца, 

например неговото търговско 

наименование; 

 ба)  адресът на мястото на 

стопанска дейност на търговеца, 

както и номер на телефон, факс и 

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) 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; 

в) общата цена с включени данъци 

или, когато естеството на стоката 

или услугата 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 и всички други разходи или, 

когато тези такси не могат да бъдат 

изчислени предварително в разумни 



граници, обстоятелството, че 

такива допълнителни такси могат да 

бъдат дължими; в случай на безсрочен 

договор, общата цена означава 

общите месечни разходи; 

 

г) съществуването на кодекси на 

поведение и начина, по който те 

могат да бъдат получени, когато е 

приложимо; 

г) организацията на плащане, 

доставка, изпълнение, датата, до 

която търговецът се задължава да 

достави стоките или да предостави 

услугата, и политиката на търговеца 

за разглеждане на жалби; 

 

д) възможността за използване на 

доброволно уреждане на споровете, 

където е приложимо; 

д) когато се прилага право на отказ, 

условията, срока и процедурата за 

упражняване на това право, 

включително евентуалните разходи 

за връщане на стоките от 

потребителя; за тази цел търговецът  

може да използва примерните 

указания за отказ, изложени в 

приложение І, част А, и примерния 

формуляр за отказ, изложен в 

приложение I, част Б, или друго ясно 

формулирано заявление; ако 

търговецът информира потребителя 

чрез примерните указания относно 

упражняването на правото на отказ, 

изложени в приложение І, част А, 

информационните изисквания 

съгласно този член относно правото 

на отказ се считат за изпълнени от 

търговеца; 

 

 да) когато правото на отказ не е 

приложимо в съответствие с член 19, 

параграф 1, потребителят се 

уведомява, че не може да упражни 

право на отказ; 

 

е) обстоятелството, че договорът ще 

бъде сключен с търговец, в резултат 

на което потребителят ще се ползва 

от защитата, осигурена от 

настоящата директива. 

е) освен припомнянето за наличието 

на законни права за съответствие за 

стоките, и наличието на сервизно 

обслужване след продажбата и 

условията за такова, както и 

търговски гаранции, където това е 

приложимо; 

 

 еa) съществуването на кодекси на 



поведение и начина, по който копия 

от тях могат да бъдат получени, 

когато е приложимо;  

 

 еб) срока на договора, когато това е 

приложимо, или, ако договорът е 

безсрочен или се подновява 

автоматично, условията за неговото 

прекратяване; 

 

 ев) минималния срок, за който 

потребителят има задължения по 

договора, когато това е приложимо; 

 

 ег) наличието на депозити или други 

финансови гаранции, които се 

заплащат или дават от потребителя 

по искане на търговеца, и условията 

по тях; 

 

 ед) прилагането на мерки по 

техническата защита на цифровото 

съдържание, където е приложимо; 

 

 ее) всяка оперативна съвместимост 

на цифрово съдържание с хардуер и 

софтуер според информацията, с 

която търговецът разполага или с 

която разумно може да се 

предположи, че той логично  

запознат, включително всякаква 

липса на оперативна съвместимост, 

по целесъобразност; 

 

 еж) възможността за достъп до 

извънсъдебна процедура за жалби и 

компенсации, на която подлежи 

търговецът, и предпоставките за 

получаване на този достъп, по 

целесъобразност. 

 

 2. При публичните търгове 

информацията, посочена в параграф 

1, букви б), ба) и в), може да бъде 

заменена с равностойни данни за 

провеждащия търга. 

 

 3. Информацията, посочена в 

параграф 1, представлява неразделна 

част от договора от разстояние или 



от договора, сключен извън 

търговския обект.  

 

 4. Държавите-членки не налагат 

добавянето на нови изисквания към 

тези от съдържанието на образеца за 

информацията, която се посочва във 

формуляра за отказ, изложен в 

приложение I, част A. 

 

 5. При договори от разстояние и 

договори, сключени извън търговския 

обект, свързани с транспортни услуги 

или здравни изисквания и изисквания 

за безопасност, държавите-членки 

могат да приемат или запазват 

разпоредби от националното право, 

определящи допълнителни изисквания 

за преддоговорна информация, ако те 

са съвместими с Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз и са целесъобразни с оглед 

правилното информиране на 

потребителя. 

 

 6. Държавите-членки могат да 

приемат или запазват допълнителни  

изисквания за преддоговорна 

информация за всички договори от 

разстояние и за всички договори, 

сключени 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 пазар1, те 

налагат допълнителни 

информационни изисквания, 

приложими към доставчиците на 

услуги, установени на тяхна 

територия. 

 

 7. Член 5 не засяга Директива 

2000/31/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета за някои правни аспекти 

на услугите на информационното 

общество, и по-специално на 

електронната търговия на 

вътрешния пазар2.  



 

 8. По отношение на спазването на 

информационните изисквания, 

посочени в настоящата глава, 

тежестта за доказване се носи от 

търговеца. 

 ____________________ 

1 OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36. 
2 ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1. 

 

Изменение  102 

Предложение за директива 

Член 10 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изисквания относно формата на 

договорите извън търговския обект 
Преддоговорна информация за 

изискванията относно формата на 

договорите извън търговския обект  

Изменение  233 

 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. По отношение на договорите извън 

търговския обект, информацията, 

предвидена в член 9, се представя във 

формуляра за поръчка на ясен и 

разбираем език и четливо написана. 

Формулярът за поръчка включва 

стандартния формуляр за отказ, 

посочен в приложение І, част Б. 

1. По отношение на договорите извън 

търговския обект, информацията, 

предвидена в член 9, се представя на 

потребителя във формуляра за 

поръчка на хартиен носител или, ако 

потребителят даде своето съгласие, 

на друг траен носител на ясен и 

разбираем език и четливо написана. 

 

 

Изменение  104 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Договорът извън търговския обект е 2. Договорът извън търговския обект 



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. 

влиза в сила единствено ако 

потребителят е подписал формуляр за 

поръчка. 

Изменение  234 

 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Независимо от параграфи 1 и 2, по 

отношение на договори със смесени 

цели, сключени извън търговския 

обект, при които сделката се 

изпълнява незабавно и от двете 

страни и плащането от страна на 

потребителя не надвишава 200 евро: 

 а) Търговецът не е задължен да 

предоставя на хартиен или друг 

траен носител информацията, 

посочена в член 9; както и 

 б) за да бъде валиден договорът, не се 

изисква формулярът за поръчки да 

бъде подписан от потребителя; 

 при условие че тези договори, поради 

тяхното естество, обикновено биват 

сключвани извън търговския обект. 

 

Изменение  105 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите-членки нямат право да 

налагат други изисквания относно 

формата освен тези, предвидени в 

параграфи 1 и 2. 

3. Държавите-членки нямат право да 

налагат изисквания за допълнителна 

преддоговорна информация относно 

формата за изпълнението на 

информационните задължения, 

посочени в член 9, параграф 1. 



 

Изменение 106 

Предложение за директива 

Член 11 – заглавие  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изисквания относно формата на 

договорите от разстояние 

Изисквания за преддоговорната 

информация относно формата на 

договорите от разстояние 

 

Изменения  107, 235 и 236 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. По отношение на договорите от 

разстояние, информацията, предвидена 

в член 9, буква а), се представя или 

предоставя на потребителя преди 

сключването на договора на ясен и 

разбираем език и четливо написана, по 

начин, уместен за използваното 

средство за комуникация от разстояние. 

1. По отношение на договорите от 

разстояние, информацията, предвидена 

в член 9, се представя или предоставя на 

потребителя на траен носител на ясен 

и разбираем език и четливо написана, по 

начин, уместен за използваното 

средство за комуникация от разстояние. 

 
1a. Ако сключен по електронен път 

договор от разстояние за доставка на 

стока или за предоставяне на услуга, 

чиито условия не са били договорени 

индивидуално, задължава 

потребителя да направи плащане, 

потребителят се обвързва с този 

договор единствено ако: 

 

 а) търговецът е указал ясно и видимо 

общата цена с изброяване на всички 

включени в цената компоненти; 

както и 

 

 

 б) потребителят е потвърдил, че е 

прочел и разбрал информацията, 

изисквана по силата на буква а). По 

отношение на договори, сключени чрез 



интернет страници, настоящото 

изискване се счита за изпълнено, ако 

интернет страницата е направена по 

такъв начин, че обвързваща поръчка 

може да бъде направена единствено 

ако потребителят се е регистрирал 

предварително на интернет 

страницата на търговеца, за да се 

възползва от офертата на търговеца.  

 

  

1б. Чрез дерогация от параграф 1а, 

буква б), когато договор от 

разстояние, посочен в този параграф, 

се сключва по телефона, 

потребителят се обвързва с този 

договор единствено ако търговецът е 

изпратил на потребителя, на траен 

носител, потвърждение на своята 

оферта, включително информацията, 

изисквана в съответствие с параграф 

1а, буква a). 

 

 

Изменение  108 

Предложение за директива 

Член 11 – параграфи 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. 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. 

2. В случай че търговецът или 

посредник, действащ от името на 

търговеца, 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. 

 2a. Уебсайтовете за търговия 

посочват ясно и четливо на своята 

начална страница дали има някакви 

ограничения от какъвто и да било вид 

– включително относно начина на 

плащане – по отношение на 

доставката до определени държави-

членки. 

 



 

Изменение  109 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 3  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. 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 членове 5 и 7, се осигурява 

от търговеца на потребителя по 

подходящ начин в съответствие с 

параграф 1. 

3. 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 преддоговорната 

информация относно основните 

характеристики на стоката или 

услугата, общата цена, срока на 

договора и ако договорът е безсрочен – 

условията за прекратяването му, 

посочени в  член 9, параграф 1, букви 

а), б), в), д) и ж). Останалата 

информация, посочена в член 9, се 

осигурява от търговеца на потребителя 

по подходящ начин в съответствие с 

параграф 1. 

 

 

Изменение  110 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 4  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Потребителят получава 

потвърждение за пълната 

информация, посочена в 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 при започване изпълнението на 

услугата, освен ако информацията 

вече не е представена на потребителя 

върху траен носител преди 

сключването на договора от 

разстояние. 

заличава се 



 

Изменение  237 

 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите-членки нямат право да 

налагат други изисквания относно 

формата освен тези, предвидени в 

параграфи 1—4. 

5. Държавите-членки нямат право да 

налагат изисквания за допълнителна 

формална преддоговорна информация 
относно изпълнението на 

информационните задължения, 

посочени в член 9, параграф 1. 

 Независимо от алинея 1, по 

отношение на договор, посочен в 

параграф 1б от настоящия член, 

държавите-членки могат да 

въвеждат или запазват разпоредби на 

националното законодателство, по 

силата на които потребителят се 

обвързва с договора единствено ако е 

потвърдил на търговеца сключването 

на договора на траен носител. 

Държавите-членки съобщават 

разпоредбите на Комисията, която 

оповестява тази информация по 

леснодостъпен начин. 

 

 

 

Изменение  112 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 1 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. В случай на договор от разстояние 

или договор извън търговския обект 

срокът за отказ, посочен в параграф 1, 

започва да тече от деня на сключване 

на договора или от деня, в който 

потребителят получи копие от 

подписания договор върху траен 

носител, ако той не съвпада с деня на 

сключване на договора. 



 

 

Изменение  113 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В случая на договор извън търговския 

обект, 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.  

2. Независимо от параграф 1, в случай 

на договор от разстояние или договор 

извън търговския обект за доставка 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 поръчаните стоки или:  

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 случая на договор от разстояние за 

предоставяне на услуги, срокът за 

отказ започва да тече от деня на 

сключване на договора. 

 

 а) в случай на няколко стоки, 

поръчани от потребителя в една 

поръчка и доставени отделно, 

датата, на която е доставена 

последната стока; 

 б) в случай на стоки, състоящи се от 

многобройни партиди или части, 

датата, на която е доставена 

последната партида или част; 

 в) в случай на периодични доставки на 

стоки от един и същ вид за определен 

период от време, датата, на която е 

доставена първата стока. 

 



 

Изменение  115 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 4  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите-членки нямат право да 

забраняват на страните да изпълняват 

задълженията си по договора по време 

на срока за отказ. 

4. Държавите-членки не забраняват на 

страните да изпълняват договорните си 

задължения по време на срока за отказ. 

Независимо от това, в случай на 

договори извън търговския обект, 

държавите-членки могат да запазят 

действащото национално 

законодателство, забраняващо на 

търговеца да изисква плащания през 

определен период от време след 

сключването на договора. 

 

 

Изменение  116 

Предложение за директива 

Член 13  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ако търговецът в нарушение на член 9, 

буква б), член 10, параграф 1 и член 11, 

параграф 4, не е осигурил на 

потребителя информация относно 

правото за отказ, срокът за отказ изтича 

три месеца след като търговецът 

изцяло е изпълнил останалите свои 

договорни задължения. 

1. Ако търговецът в нарушение на член 

9, параграф 1, буква д) не е осигурил на 

потребителя информация относно 

правото за отказ, срокът за отказ изтича 

една година след първоначалния срок 

за отказ, както е определен в член 12, 

параграфи 1а и 2. 

 2. Независимо от това държавите-

членки могат да запазят 

действащото национално 

законодателство, предвиждащо по-

дълъг период за изтичане на срока за 

отказ. 

 

Изменения  238 и 239 

 

Предложение за директива 



Член 14 – параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Потребителят информира търговеца за 

решението си да се откаже, като върху 

траен носител направи изявление, 

адресирано до търговеца и 

формулирано в свободен текст от 

потребителя, или като използва 

стандартния формуляр за отказ, 

съдържащ се в приложение І, част Б. 

Преди изтичането на срока за отказ 
потребителят информира търговеца за 

решението си да се откаже. За тази цел 

потребителят може: 

 а) да използва примерния формуляр за 

отказ, съдържащ се в приложение І, част 

Б, или да направи друго ясно 

формулирано заявление; или 

 б) да върне стоките на търговеца, 

придружени с ясно формулирано 

изявление, с което потребителят 

излага своето решение за отказ. 

Държавите-членки нямат право да 

предвиждат други изисквания относно 

формата на стандартния формуляр 

за отказ. 

Държавите-членки не предвиждат други 

формални изисквания относно 

примерния формуляр за отказ, освен 

изложените в приложение І, част Б. 

 

 

Изменение  240 

 

Предложение за директива 

Член 14 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При договорите от разстояние, 

сключени по Интернет, търговецът има 

право в допълнение към възможностите, 

посочени в параграф 1, да предостави на 

потребителя възможността електронно 

да попълни и подаде стандартния 

формуляр за отказ на уебсайта на 

търговеца. В такъв случай търговецът 

изпраща незабавно по електронна поща 

на потребителя съобщение за 

потвърждение получаването на такъв 

отказ. 

2. При договорите от разстояние, 

сключени по Интернет, търговецът има 

право в допълнение към възможностите, 

посочени в параграф 1, да предостави на 

потребителя възможността електронно 

да попълни и подаде или примерния 

формуляр за отказ, посочен в 

приложение І, част Б, или друго ясно 

формулирано изявление на уебсайта на 

търговеца. В тези случаи търговецът 

изпраща незабавно по електронна поща 

на потребителя потвърждение на 

получаването на такъв отказ на траен 

носител. 



 

 

Изменение  119 

Предложение за директива 

Член 15 – букви a и б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да изпълнят договора, сключен от 

разстояние или извън търговския обект, 

или 

Не се отнася за българския текст 

б) да сключат договор извън търговския 

обект в случаите, когато потребителят е 

направил оферта. 

б) да сключат договор от разстояние 

или договор извън търговския обект в 

случаите, когато потребителят е 

направил оферта. 

 

 

Изменение  120 

Предложение за директива 

Член 16 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговецът възстановява всички 

суми, получени от потребителя, в 

тридесетдневен срок от деня, в който 

получи съобщението за отказ. 

1. Търговецът възстановява всички 

суми, получени от потребителя, 

включително, ако е приложимо, 

разходите за доставка, без 

необосновано забавяне и във всеки 

случай не по-късно от четиринадесет 

дни от деня, в който е бил уведомен за 

решението за отказ на потребителя в 

съответствие с член 14. Търговецът 

може да извърши това 

възстановяване чрез всякакъв начин 

на плащане, който е законен в 

страната, в която потребителят го 

получава , и при условие, че на 

потребителя не се налагат никакви 

такси в резултат от 

възстановяването. 

 

Изменение  241 



 

Предложение за директива 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При договорите за продажба 

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. 

2. Независимо от параграф 1, ако 

потребителят изрично е избрал 

различна от стандартната доставка, 

търговецът няма задължение да 

възстанови допълнителните разходи 

за доставка. При договорите за 

продажба търговецът има правото да 

обвързва възстановяването на сумите 

с изискването потребителят да 

представи доказателства, че е върнал 

стоките. 

 

Изменение  122 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При договорите за продажба, 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. 

1. При договорите за доставка на 

стоки, сключени от разстояние или 

извън търговския обект, потребителят 

връща стоките или ги предава на 

търговеца или на лице, упълномощено 

от търговеца да ги получи, без забавяне 

и при всички случаи най-късно 

четиринадесет дни от деня, в който 

потребителят съобщи решението си за 

отказ на търговеца в съответствие с 

член 14, освен ако търговецът не 

предложи сам да прибере стоките. 

Потребителят заплаща единствено 

преките разходи по връщането на 

стоките, освен ако търговецът не се е 

съгласил да покрие тези разходи. 

Потребителят заплаща единствено 

преките разходи по връщането на 

стоките. Той не заплаща тези разходи, 

когато в договора търговецът се е 

съгласил да покрие тези разходи или 

когато цената на стоката, която ще 

бъде върната, надвишава 40 EUR. 

 

 



 

 

Изменение  123 

Предложение за директива 

Член 17 – параграфи 2 и 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. 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). 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. 

2. Потребителят носи отговорност за 

понижена стойност на стоките 

единствено в следствие на боравене с 

тях, различно от необходимото, за да 

установи естеството, качествата и 

функционирането на стоките. 

Потребителят в никакъв случай не носи 

отговорност за понижена стойност на 

стоките в случаите, когато търговецът 

не е уведомил за правото на отказ в 

съответствие с член 9, параграф 1, 

буква д).   

 2a. С изключение на предвиденото в 

настоящия член потребителят не 

носи никаква отговорност чрез 

упражняването на правото на отказ. 

 

 

Изменение  125 

Предложение за директива 

Член 18 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засягат разпоредбите на 

член 15 от Директива 2008/48/ЕО, ако 

потребителят в съответствие с 

членове 12—17 упражни правото си на 

отказ от договор, сключен от разстояние 

или извън търговския обект, всички 

допълнителни договори се прекратяват 

автоматично без разходи за 

потребителя. 

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 договори се прекратяват 

автоматично без разходи за 

потребителя, които не са предвидени в 



настоящата директива. 

 

 

Изменение  126 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При договорите от разстояние 

правото на отказ не се прилага по 

отношение на следните случаи: 

1. При договорите от разстояние и 

договорите извън търговския обект 

правото на отказ не се прилага по 

отношение на следните: 

 

Изменение  127 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 1 – буква a) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) услуги, при които изпълнението е 

започнало с изричното предварително 

съгласие на потребителя преди 

изтичането на четиринадесетдневния 

срок, посочен в член 12; 

а) услуги, при които изпълнението е 

започнало с изричното предварително 

съгласие на потребителя, дадено върху 

траен носител преди изтичането на 

четиринадесетдневния срок, посочен в 

член 12; в такива случаи съгласието 

следва да означава и отказ на 

потребителя от неговото право на 

отказ; 

 

Изменение  128 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 1 – буква б)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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; 

б) доставка на стоки или услуги, чиято 

цена се променя в зависимост от 

колебанията на пазара, които не могат 

да бъдат контролирани от търговеца и 

които могат да настъпят по време на 

срока за отказ; 



 

 

Изменение  129 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 1 – буква в)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) доставка на стоки, изработени по 

спецификация на потребителя или 

недвусмислено персонализирани или 

които бързо влошават качеството си или 

губят валидността си; 

 

в) доставка на стоки или услуги, 

изработени или предоставени по 

спецификация на потребителя или 

недвусмислено персонализирани, 

изискващи от търговеца да 

предприеме индивидуализирани 

приспособявания, които той не може 

да използва за други цели, или стоки, 

които бързо влошават качеството си или 

са с кратък срок на годност; 

 

 

Изменение 130 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 й стойност зависи 

от колебанията на пазара, които не 

могат да бъдат контролирани от 

търговеца; 

г) доставката на  

хранителни продукти, 

- напитки 

- фармацевтични продукти или  

- други чувствителни от гледна точка 

на хигиената стоки, чиято опаковка 

или запечатване вече са били 

отворени от потребителя, след като 

той е бил уведомен за изключението 

от правото на отказ; 

 

 га) 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 стоки или услуги; 

 гб) договори, при които 

потребителят специално е поискал 

от търговеца да посети дома му с цел 

поправка или поддръжка на 

собствеността му; ако в случай на 

такова посещение търговецът 

предоставя услуги в допълнение към 

специално поисканите от 

потребителя или стоки, различни от 

резервните части, необходими за 

осъществяване на поддръжката или 

на поправката, правото на отказ се 

прилага за тези допълнителни услуги 

или стоки; 

 

 

Изменение  132 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 1 – буква е)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) доставка на вестници, периодични 

издания и списания; 

е) доставка на вестници, периодични 

издания и списания с изключение на 

договори за абонамент за доставката 

на такива издания; 

 

 

Изменение  133 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 1 – буква ж)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) услуги, свързани с игри и лотарии; заличава се 

 

 

Изменение 134 



Предложение за директива 

Член 19 – параграф 1 – буква з  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) договори, сключени по време на търг. з) договори, сключени по време на 

публичен търг. 

 за) доставката на цифрово 

съдържание, след като 

потребителят е започнал да изтегля 

цифровото съдържание. 

 

Изменение 135 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При договорите извън търговския 

обект правото на отказ не се прилага 

по отношение на следните случаи: 

заличава се 

a) 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 резервните 

части, необходими за осъществяване 

на поддръжката или на поправката, 

правото на отказ се прилага за тези 

допълнителни услуги или стоки. 

 

 

Изменение 136 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Страните могат да се договорят да 

не прилагат параграфи 1 и 2. 

2. Търговецът и потребителят могат 

да се договорят да не прилагат 

параграф 1. 

 

Изменение  137 

Предложение за директива 

Член 20  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 20 

Договори от разстояние и договори 

извън търговския обект, за които се 

прилагат изключения 

заличава се 

1. Членове 8—19 не се прилагат за 

договори от разстояние и договори 

извън търговския обект: 

 

a) 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) се сключват 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. 

 

2. Членове 8—19 не се прилагат за 

договори извън търговския обект, 

отнасящи се до: 

 

a) 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 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. 

 

3. 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 от 09.10.2002 г., стр. 16.  

 

 

Изменение 138 



Предложение за директива 

Член 21  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 21 

Приложно поле 

заличава се 

1. Разпоредбите на настоящата глава 

се прилагат за договорите за 

продажба. Без да се засягат 

разпоредбите на член 24, параграф 5, в 

случаите на договори със смесено 

предназначение, чийто предмет са и 

стоки, и услуги, настоящата глава се 

прилага само за стоките. 

 

2. Разпоредбите на настоящата глава 

се прилагат и за договори за доставка 

на стоки, чиято направа или чието 

производство предстои. 

 

3. Разпоредбите на настоящата глава 

не се прилагат за резервните части, 

заменени от търговеца, в случаите 

когато той отстранява липсата на 

съответствие у стоките чрез 

поправка съгласно член 26. 

 

4. Държавите-членки имат право да 

решат да не прилагат настоящата глава 

за продажбата на стоки втора употреба 

на публични търгове. 

 

 

Изменение  139 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Освен ако страните на са се 

споразумели друго, търговецът доставя 

стоките, като прехвърля фактическото 

владение на стоките на потребителя или 

на трета страна, различна от превозвача 

и посочена от потребителя, в срок не 

по-дълъг от тридесет дни от деня на 

1. Ако страните на са се споразумели за 

срока на доставка, търговецът доставя 

стоките, като прехвърля фактическото 

владение на стоките на потребителя или 

на трета страна, посочена от 

потребителя и различна от превозвача, 

колкото е възможно по-бързо, но не 



сключване на договора. по-късно от тридесет дни от деня на 

сключване на договора. 

 

 

Изменение 140 

Предложение за директива 

Член 22 – параграф 2 

  

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В случаите, когато търговецът не 

изпълни задължението си да достави 

стоките, потребителят има правото да 

му бъдат възстановени евентуално 

заплатените суми в срок от седем дни 

от датата на доставка, предвидена в 

параграф 1. 

2. В случаите, когато търговецът не 

изпълни задължението си да достави 

стоките в срока, договорен с 

потребителя или в съответствие с 

параграф 1, потребителят има правото 

да прекрати договора, освен ако 

стоките бъдат доставени в рамките 

на нов срок, определен от 

потребителя, който не надхвърля 

седем дни. За целта потребителят 

предварително уведомява писмено 

търговеца, като определя нов срок за 

доставка и посочва своето намерение 

да прекрати договора в случай, че 

доставката не бъде извършена до края 

на новия срок за доставка. Ако при 

изтичането на този срок не са били 

предприети никакви действия, се 

счита, че потребителят се е отказал 

от договора.  

 Независимо от първа алинея, 

потребителят има право да прекрати 

договора с незабавно действие, ако 

търговецът по подразбиране или 

изрично е отказал да достави 

стоките или ако спазването на 

договорения срок се счита за 

съществен елемент от договора, като 

се вземат предвид обстоятелствата, 

свързани със сключването на договора. 

 2а. При прекратяването на договора 

търговецът е длъжен да възстанови 

незабавно и при всички случаи не по-

късно от седем дни след 

прекратяването на договора всички 

суми, заплатени по договора.   



 2б. Настоящият член не засяга 

правата на потребителя да изисква 

обезщетение.  

 

Изменение  141 

Предложение за директива 

Член 22 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 22a 

 Право на доставка на стоки или 

услуги в друга държава-членка 

 В случай на договори от разстояние 

потребителят има правото да 

изисква от търговеца да достави 

стоките или да предостави услугите 

в друга държава-членка. Търговецът 

изпълнява искането на потребителя, 

ако това е технически осъществимо и 

ако потребителят е съгласен да поеме 

всички свързани разходи. При всички 

случаи търговецът обявява тези 

разходи предварително. 

 

 

Изменение  142 

Предложение за директива 

Член 22 б (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 22б 

 Начини на плащане 

 1. Търговецът и потребителят могат 

да се споразумеят относно авансово 

плащане или депозит при 

доставката. 

 2. В съответствие с член 52, параграф 

3 от Директива 2007/64/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 13 ноември 2007 г. относно 

платежните услуги във вътрешния 



пазар1 държавите-членки могат да 

забранят или да ограничат правото 

на търговеца да начислява такси на 

потребителите, като се има предвид 

необходимостта от стимулиране на 

конкуренцията и насърчаване на 

използването на ефективни 

инструменти за плащане. 
 3. По отношение на използването на 

дадени начини на плащане 

държавите-членки забраняват на 

търговците да начисляват такси на 

потребителите, които надвишават 

разходите, понесени от търговеца за 

използването на такива начини. 

 1 ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1. 

 

 

 

Изменение  143 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Рискът от загуба или повреда на 

стоките се прехвърля на потребителя в 

момента, в който той или трета страна, 

различна от превозвача и посочена от 

потребителя, влезе във фактическо 

владение на стоките. 

1. Рискът от загуба или повреда на 

стоките се прехвърля на потребителя в 

момента, в който той или трета страна, 

посочена от потребителя и различна 

от превозвача, влезе във фактическо 

владение на стоките. Рискът се 

прехвърля на потребителя при 

доставка до превозвача, ако 

потребителят е възложил на 

превозвача да транспортира стоките 

и този избор не е бил предложен от 

търговеца, без да се нарушават 

правата на потребителя по 

отношение на превозвача. 

 

 

Изменение  144 

Предложение за директива 

Член 23 – параграф 2  

 



Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Посоченият в параграф 1 риск се 

прехвърля на потребителя в момента на 

доставката, договорен между страните, 

ако потребителят или трета страна, 

различна от превозвача и посочена от 

потребителя, не е предприел разумно 

очакваните стъпки за влизане във 

фактическо владение на стоките. 

2. Посоченият в параграф 1 риск се 

прехвърля на потребителя в момента на 

доставката, договорен между страните, 

ако потребителят или трета страна, 

различна от превозвача и посочена от 

потребителя, очевидно не е предприел 

разумно очакваните стъпки за влизане 

във фактическо владение на стоките. 

 

 

Изменение  145 

Предложение за директива 

Член 23 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23а 

 Срок на договорите 

 1. Без да се засягат разпоредбите на 

настоящата директива за 

неравноправните договорни клаузи, 

договорите, сключени между 

потребителите и търговците, не 

определят първоначален период на 

поемане на задължения, надвишаващ 

12 месеца.   

 2. След изтичането на първоначалния 

период на поемане на задължения от 

12 месеца потребителите имат 

правото да прекратят договора по 

всяко време. Прекратяването на 

договора е предмет на спазване на 

срок за изпращане на предварително 

уведомление, който не надвишава два 

месеца. Потребителите имат право 

да направят такова предварително 

уведомление преди края на 

първоначалния срок на поемане на 

задължения с цел прекратяването на 

договора да влезе в сила от края на 

този период. 

 

 



Изменение 146 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Търговецът доставя стоките в 

съответствие с договора за продажба. 
1. Търговецът доставя стоките в 

съответствие с договора , по-специално 

по отношение на качеството и 

количеството, които страните са 

определили с общо съгласие. 

 

Изменение 147 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 – буква a) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) отговарят на даденото от продавача 

описание и притежават качествата на 

стоките, представени от продавача пред 

потребителя под формата на мостра или 

образец; 

а) отговарят на даденото от продавача 

описание и притежават качествата на 

стоките, представени от продавача пред 

потребителя под формата на мостра или 

образец, и 

 

Изменение  148 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 – буква б)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) годни са за конкретната употреба, 

желана от потребителя и съобщена 

от него на търговеца при сключването 

на договора и приета от търговеца; 

б) при липсата на договореност 

относно характеристиките им са 
годни за предназначението, което са 

имали предвид страните по договора 
при сключването на договора, и  

 

 

Изменение  149 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 2 – букви в и г  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 



в) годни са за обичайната употреба, за 

която обикновено служат стоките от 

същия вид или 

в) годни са за обичайната употреба, за 

която обикновено служат стоките от 

същия вид и показват качествата и 

действието, обичайни за стоките от 

същия вид, като се има предвид, inter 

alia, предназначението, външния вид и 

крайната им обработка, които 

потребителят може в разумна 

степен да очаква, като се има предвид 

естеството на стоките и 

евентуалните публични изявления 

относно конкретните 

характеристики на стоките, 

направени от търговеца, 

производителя или негов 

представител, по-специално в 

реклами или върху етикетите. 

г) притежават качествата и 

действието, обичайни за стоките от 

същия вид, които потребителят 

може в разумна степен да очаква, 

като се има предвид естеството на 

стоките и евентуалните публични 

изявления относно конкретните 

характеристики на стоките, 

направени от търговеца, 

производителя или негов 

представител, по-специално в 

реклами или върху етикетите. 

 

 

 

 

 

Изменение  151 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 4 – буква б)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) към момента на сключването на 

договора изявлението е било 

коригирано; 

б) към момента на сключването на 

договора изявлението е било 

коригирано своевременно и по начин, 

равностоен на този, по който е 

направено, или най-малко по ясен 

начин в договора; 

 

 



Изменение 152 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Всяка липса на съответствие, 

породена от неправилния монтаж на 

стоките, се счита за липса на 

съответствие на самите стоки, ако 

монтажът съставлява част от договора 

за продажба и стоките са монтирани от 

търговеца или на негова отговорност. 

Същото е валидно и ако стока, 

предназначена да бъде монтирана от 

потребителя, е монтирана от 

потребителя и неправилният й монтаж 

се дължи на недостатък на инструкцията 

за монтаж. 

5. Търговецът е отговорен за всяка 

липса на съответствие, възникнала в 

резултат на опаковането или 

породена от неправилния монтаж на 

стоките, ако монтажът съставлява част 

от договора  за продажба и ако стоките 

са монтирани от търговеца или на 

негова отговорност. Същото е валидно и 

ако стока, предназначена да бъде 

монтирана от потребителя, е монтирана 

от потребителя и неправилният й 

монтаж се дължи на недостатък на 

инструкцията за монтаж. 

 

 

Изменение 153 

Предложение за директива 

Член 26 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Съгласно разпоредбите на 

параграфи 2—5, в случаите, когато 

стоките не съответстват на договора, 

потребителят има правото:  

1. В случаите, когато стоките не 

съответстват на договора, потребителят 

има правото на:  

a) липсата на съответствие да бъде 

отстранена чрез поправка или замяна,  

a) отстраняване на липсата на 

съответствие чрез поправка или замяна, 

съгласно параграфи 2, 3 и 5, или   

б) намаление на цената; б) разумно намаляване на цената или 

анулиране на договора съгласно 

параграфи 4, 5 и 5а. 

в) анулиране на договора. 
 

 

Изменение 154 

Предложение за директива 

Член 26 – параграф 2 

 



Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Търговецът отстранява липсата на 

съответствие, като по свой избор 

поправя ли заменя стоката. 

2. Потребителят може най-напред да 

поиска от търговеца да поправи или 

замени стоката, освен ако това не е 

невъзможно или непропорционално. 

 

Изменение 155 

Предложение за директива 

Член 26 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В случаите, когато търговецът 

докаже, че отстраняването на 

липсата на съответствие чрез 
поправка или замяна е незаконно, 

невъзможно или би му коствало 

непропорционални усилия, 

потребителят може да избере дали 

цената да му бъде намалена или 

договорът да бъде анулиран. 

Усилията на търговеца са 

непропорционални, ако му налагат 

разходи, които са прекомерни в 

сравнение с намалението на цената 

или анулирането на договора, като се 

има предвид стойността на стоките, 

ако същите не показваха липса на 

съответствие и степента на 

евентуалната липса. 

3. Счита се, че една от посочените в 

параграф 2 корективни мерки е 

непропорционална, ако би 

предизвикала разходи за търговеца, 

които биха били неразумни в 

сравнение с алтернативната 

корективна мярка: (поправка или 

замяна),  

Потребителят обаче не може да 

предяви иск за анулиране на договора, 

ако липсата на съответствие е 

незначителна. 

а) стойността, която стоката би 

имала, ако не беше налице липса на 

съответствие, 

 
б) значимостта на липсата на 

съответствие, 

 
в) въпросът, дали алтернативните 

корективни мерки (поправка или 

замяна) могат да бъдат осъществени 

без значително неудобство за 

потребителя. 

 
Поправката или замяната се 

извършва в разумен срок и без да се 



причиняват значителни неудобства 

за потребителя. 

 

Изменение 156 

Предложение за директива 

Член 26 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Потребителят може да използва 

всяка корективна мярка, която е на 

разположение съгласно параграф 1, 

когато е налице някое от следните 

положения: 

4. Без да се засяга параграф 5б, 

потребителят може да изиска 

разумно намаляване на цената или 

анулиране на договора, когато е налице 

някое от следните положения: 

a) търговецът мълчаливо или 

изрично е отказал да 

отстрани липсата на 

съответствие; 

a) потребителят няма право нито на 

поправка, нито на замяна;  

 aa) търговецът изрично или с 

поведението си е отказал да 

отстрани несъответствието; 

б) търговецът не е отстранил липсата на 

съответствие в разумен срок; 

б) търговецът не е отстранил липсата на 

съответствие в разумен срок; 

в) търговецът се е опитал да отстрани 

липсата на съответствие, като е 

причинил с това значителни неудобства 

на потребителя; 

в) търговецът е отстранил липсата на 

съответствие, като е причинил с това 

значителни неудобства на потребителя; 

г) същият дефект се е появил отново 

и повече от веднъж за кратък период 

от време. 

 

 

 

Изменение 158 

Предложение за директива 

Член 26 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Потребителят няма право да 

анулира договора, ако 

несъответствието е незначително. 
 

Изменение 159 



Предложение за директива 

Член 26 – параграф 5б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5б. За да гарантират още по-високо 

ниво на защита на потребителите, 

държавите-членки могат да приемат 

или запазят в сила в националното си 

законодателство разпоредби, които в 

случай на несъответствие дават на 

потребителите право в кратък срок 

да анулират договора и да получат 

пълно възстановяване на 

заплатените суми или да избират 

между корективните мерки, посочени 

в параграф 1.  
 

Изменение  160 

Предложение за директива 

Член 27 – параграф 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без да се засягат разпоредбите на 

настоящата глава, потребителят може да 

претендира за обезщетения за всички 

претърпени загуби, за които не са 

приложени корективни мерки съгласно 

член 26. 

2. При спазване на разпоредбите на 

приложимото национално 

законодателство и без да се засягат 

разпоредбите на настоящата глава, 

потребителят може да претендира за 

обезщетения за всички претърпени 

загуби, за които не са приложени 

корективни мерки съгласно член 26. 

 

 

Изменение 161 

Предложение за директива 

Член 27 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 27а 

Право на регресен иск 

 Когато търговецът като краен 

продавач носи отговорност пред 

потребителя поради несъответствие 



в резултат от действие или 

бездействие на производителя, на 

предходен продавач в същата верига 

от договори или на всеки друг 

посредник, търговецът като краен 

продавач има правото да предяви 

регресен иск срещу лицето или 

лицата, отговорни в договорната 

верига. Националното право определя 

по начин, който гарантира 

ефективността на това право, 

отговорното лице или лица, срещу 

които търговецът като краен 

продавач има право да предяви 

регресен иск, както и реда и 

условията за упражняването му. 

 Лицето, за което е установено, че 

носи отговорност по смисъла на 

първа алинея, трябва да докаже 

отсъствието на отговорност за 

несъответствие или че 

корективната мярка, приложена от 

крайния продавач за потребителя, в 

действителност не е била 

необходима. 

 

Изменение 162 

Предложение за директива 

Член 28 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В случаите, когато търговецът е 

отстранил липсата на съответствие 

чрез замяна, той носи отговорност 

съгласно член 25 в случаите, когато 

липсата на съответствие бъде 

установена до две години от 

момента, в който потребителят или 

трета страна, посочена от него, влезе 

във фактическо владение на 

заменените стоки. 

заличава се 

 

 

Изменение 163 



Предложение за директива 

Член 28 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За да се възползва от правото си по 

член 25, потребителят информира 

търговеца за липсата на 

съответствие в двумесечен срок от 

датата, на която е установил 

липсата на съответствие. 

заличава се 

 

 

Изменение 164 

Предложение за директива 

Член 28 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а. Държавите-членки могат да 

приемат или запазват разпоредби в 

националното право, които 

предвиждат по-дълъг срок на 

отговорност, по-дълъг период за 

обръщане на доказателствената 

тежест в полза на потребителя или 

специфични правила при значително 

несъответствие, появило се след 

изтичане на срока на отговорност, за 

да осигурят по-високо равнище на 

защита на потребителите.  

 

Изменение  165 

Предложение за директива 

Член 28 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 28а 

Комуникация и възможност за 

контакт 

 Търговецът осигурява възможност за 

контакт при разумни условия по 

време на срока на договора за услуги 

или след сключването на договор за 



продажба до изтичането на срока, 

посочен в член 28, параграф 1, за 

формални предложения, уведомления 

и въпроси от страна на потребителя, 

свързани с правата и задълженията 

по договора за услуги или договора за 

продажба. По-специално той 

осигурява незабавното получаване на 

формалните предложения от страна 

на потребителя във връзка с договора 

и незабавното уведомяване на 

потребителя за тяхното получаване. 

Разходите за получаване и обработка 

на формални предложения, 

уведомления и въпроси във връзка с 

договора за услуги или договора за 

продажба по телефона не могат да 

бъдат за сметка на потребителя; 

правото на доставчика на 

телекомуникационни услуги да налага 

такса за тези разговори не се 

нарушава. 

 

 

Изменение  166 

Предложение за директива 

Член 29 – параграф 2 – уводна част  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Заявлението за предоставяне на 

гаранция се изготвя на ясен, разбираем 

език и трябва да бъде четливо. То 

включва следното: 

2. Заявлението за предоставяне на 

гаранция се изготвя на ясен, разбираем 

език, трябва да бъде четливо и със 

същия размер на шрифта. То се 

изготвя на същия език като този на 

договора. Заявлението за 

предоставяне на гаранция включва 

следното: 

 

 

Изменение 167 

Предложение за директива 

Член 29 – параграф 2 – букви a, б и в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 



a) законни права на потребителя, 

предвидени в член 26, и ясно заявление, 

че търговската гаранция не накърнява 

тези права, 

a) законни права на потребителя 

съгласно членове 26 и 28 и 

разпоредбите на приложимото 

национално право, както и ясно 

заявление, че търговската гаранция не 

накърнява тези права; 

б) определяне на съдържанието на 

търговската гаранция и условията за 

предявяване на претенции, по-

специално срок, териториален обхват и 

наименование и адрес на гаранта, 

б) определяне на съдържанието на 

търговската гаранция и условията за 

предявяване на претенции, по-

специално срок, териториален обхват и 

наименование и адрес на гаранта, 

в) без да се засягат разпоредбите на 

членове 32 и 35 и на приложение ІІІ, 

точка 1, буква й), уточнение, когато е 

приложимо, че търговската гаранция не 

може да бъде прехвърляна на следващ 

купувач. 

в) информацията, че търговската 

гаранция може да бъде прехвърляна на 

следващ купувач. 

 

Изменение  168 

Предложение за директива 

Член 29 – параграф 3  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При поискване от страна на 

потребителя, търговецът предоставя 

заявлението за търговската гаранция на 

траен носител. 

3. Търговецът предоставя заявлението 

за търговската гаранция на траен 

носител, а при поискване от страна на 

потребителя – и на хартиен носител. 

 

 

Изменение  169 

Предложение за директива 

Член 30 – параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Разпоредбите на настоящата глава се 

прилагат за договорни клаузи, изготвени 

предварително от търговеца или от 

трета страна, които потребителят е 

приел без да има възможността да 

повлияе на тяхното съдържание, 

особено когато те са част от 

предварително изготвен стандартен 

1. Разпоредбите на настоящата глава се 

прилагат за договорни клаузи, изготвени 

предварително от търговеца или от 

трета страна, които не са договорени 

индивидуално. За индивидуално 

договорена клауза не се счита такава 

клауза, която е съставена 

предварително и следователно 
потребителят не е имал възможност да 



договор. повлияе на съдържанието на 

договорната клауза, особено когато тя 

е част от предварително изготвен 

стандартен договор. 

 

Изменение  170 

Предложение за директива 

Член 30 – параграф 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Обстоятелството, че потребителят 

е имал възможност да повлияе на 
съдържанието на определени аспекти на 

договорни клаузи или на конкретна 

клауза, не изключва прилагането на 

разпоредбите на настоящата глава за 

останалите договорни клаузи, които 

представляват част от договора. 

2. Обстоятелството, че съдържанието на 

определени аспекти на договорни 

клаузи или на конкретна клауза е било 

индивидуално договорено, не изключва 

прилагането на разпоредбите на 

настоящата глава за останалите 

договорни клаузи, които представляват 

част от договора. 

 

Изменение  171 

Предложение за директива 

Член 30 – параграф 3  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Разпоредбите на настоящата глава не 

се прилагат за договорни клаузи, 

отразяващи задължителни законови 

или нормативни разпоредби, които са в 

съответствие със законодателството на 

Общността и разпоредбите или 

принципите на международните 

конвенции, по които Общността или 

държавите-членки са страни. 

3. Разпоредбите на настоящата глава не 

се прилагат за договорни клаузи, 

отразяващи законови, подзаконови или 

свързани с публичната политика 
разпоредби, които са в съответствие със 

законодателството на Съюза и 

разпоредбите или принципите на 

международните конвенции, по които 

Съюзът или държавите-членки са 

страни. 

 

Изменение  172 

Предложение за директива 

Член 30 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 



 Член 30а 

 Степен на хармонизация 

 Освен ако е предвидено друго, 

държавите-членки не запазват, нито 

въвеждат в своето национално право 

разпоредби, отклоняващи се от 

заложените в настоящата глава, 

включително по-строги или по-

снизходителни разпоредби, с които да 

гарантират различно ниво на защита 

на потребителите. 

 

Изменение  173 

Предложение за директива 

Член 31 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Договорните клаузи се формулират 

на ясен, разбираем език и трябва да 

бъдат четливи. 

1. Всички договорни клаузи се 

формулират по ясен и разбираем 

начин. Ако договорната клауза е в 

писмена форма, тя винаги се изготвя 
на ясен и разбираем език и трябва да 

бъде четлива. 

 

Изменение  174 

Предложение за директива 

Член 31 – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите-членки се въздържат от 

това да налагат изисквания относно 

оформлението що се отнася до начина, 

по който договорните клаузи са 

формулирани или са предоставени на 

потребителя. 

4. Държавите-членки се въздържат от 

това да налагат изисквания относно 

оформлението на договорните клаузи, с 

изключение на изисквания за 

оформлението, които се отнасят до 

лица с увреждания, или когато 

стоките или услугите могат да 

представляват особен риск за 

здравето и безопасността на 

потребителя или на трето лице, или 

когато се отнасят до конкретни 

стоки или услуги, за които 



съществуват доказателства, 

указващи на вреда за потребителя. 

 

Изменение  175 

Предложение за директива 

Член 32 – параграф 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без да се засягат разпоредбите на 

членове 34 и 38, преценката за 

неравноправността на едно условие се 

прави, като се отчита естеството на 

продуктите, за които е сключен 

договорът, и се вземат предвид всички 

съпътствали договора обстоятелства 

към момента на неговото сключване, 

както и всички останали клаузи на 

договора или на друг договор, от който 

зависи първият. Когато се прави 

преценка за равноправността на едно 

условие, компетентният национален 

орган взема предвид и начина, по 

който договорът е написан и съобщен 

на потребителя от търговеца в 

съответствие с член 31. 

2. Без да се засягат разпоредбите на 

членове 34 и 38, преценката за 

неравноправността на едно условие се 

прави, като се отчита естеството на 

продуктите, за които е сключен 

договорът, и се вземат предвид всички 

съпътствали договора обстоятелства 

към момента на неговото сключване, 

както и всички останали клаузи на 

договора или на друг договор, от който 

зависи първият. 

 

Изменение  176 

Предложение за директива 

Член 32 – параграф 2 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Когато се прави преценка за 

равноправността на едно условие, 

компетентният национален орган 

взема предвид и начина, по който 

договорът е написан и съобщен на 

потребителя от търговеца в 

съответствие с член 31, параграфи 1 

и 2. Условие, предвидено от търговеца 

в нарушение на задължението за 

прозрачност, наложено от член 31 

параграфи 1 и 2, може да се счита за 

неравноправно само на това 



основание. 

 

Изменение  177 

Предложение за директива 

Член 32 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за 

преценка на основния предмет на 

договора или за преценка на 

адекватността на възнаграждението, 

предвидено за основното договорно 

задължение на търговеца, при условие 

че търговецът изпълнява изцяло 

изискванията на член 31. 

3. Параграфи 1, 2 и 2а от настоящия 

член не се прилагат за преценка на 

основния предмет на договора или за 

преценка на адекватността на 

възнаграждението, предвидено за 

основното договорно задължение на 

търговеца, при условие че търговецът 

изпълнява изцяло изискванията на член 

31, параграфи 1, 2 и 3. 

 

Изменение  178 

Предложение за директива 

Член 33 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато търговецът твърди, че едно 

договорно условие е индивидуално 

уговорено, доказателствената тежест 

пада върху него. 

Когато търговецът твърди, че едно 

договорно условие е индивидуално 

уговорено или че едно договорно 

условие е в съответствие с 

изискванията за прозрачност, 

предвидени в член 31, параграфи 1 и 2, 

доказателствената тежест пада върху 

него. 

 

Изменение  179 

Предложение за директива 

Член 34 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите-членки гарантират, че 

договорните клаузи, посочени в списъка 

1. Държавите-членки гарантират, че 

договорните клаузи, посочени в списъка 



от приложение ІІ, се считат за 

неравноправни при всякакви 

обстоятелства . Списъкът с договорни 

клаузи се прилага във всички държави-

членки и може да бъде изменян 

единствено в съответствие с член 39, 

параграф 2 и член 40. 

от приложение ІІ, се считат за 

неравноправни при всякакви 

обстоятелства . 

 2. Държавите-членки могат да 

предвидят в националното си 

законодателство допълнителни 

договорни клаузи, които да се считат 

за неравноправни при всякакви 

обстоятелства. Държавите-членки 

съобщават на Комисията 

договорните клаузи, посочени в 

параграф 1.  

Комисията оповестява тази 

информация по леснодостъпен начин. 

 

Изменение  180 

Предложение за директива 

Член 35 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите-членки гарантират, че 

договорните клаузи, посочени в списъка 

от точка 1 на приложение ІІІ, се считат 

за неравноправни, освен ако търговецът 

не докаже, че същите са равноправни в 

съответствие с член 32. Списъкът с 

договорни клаузи се прилага във всички 

държави-членки и може да бъде 

изменян единствено в съответствие с 

член 39, параграф 2 и член 40. 

1. Държавите-членки гарантират, че 

договорните клаузи, посочени в списъка 

от точка 1 на приложение ІІІ, се считат 

за неравноправни, освен ако търговецът 

не докаже, че същите са равноправни в 

съответствие с член 32. 

 2. Държавите-членки могат да 

предвидят в националното си 

законодателство допълнителни 

договорни клаузи, които се считат за 

неравноправни. Държавите-членки 

съобщават на Комисията 

договорните клаузи, посочени в 

параграф 1. 

Комисията оповестява тази 

информация по леснодостъпен начин. 



 

Изменение  181 

Предложение за директива 

Член 37  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Неравноправните договорни клаузи не 

обвързват потребителя. Договорът 

остава обвързващ за страните, при 

условие че може да остане в сила без 

неравноправните клаузи. 

Неравноправните съгласно 

настоящата директива договорни 

клаузи не обвързват потребителя в 

съответствие с националното 

законодателство. Договорът остава 

обвързващ за страните, при условие че 

може да остане в сила без 

неравноправните клаузи. 

 

Изменение  182 

Предложение за директива 

Член 38 – параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите-членки гарантират, че в 

интерес на потребителите и 

конкурентите съществуват подходящи и 

ефективни мерки за предотвратяване на 

употребата на неравноправни клаузи в 

договори, сключени от търговци с 

потребители. 

(не засяга българския текст) 

 

 

 

 

 

Изменение  184 

Предложение за директива 

Член 39  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 39 заличава се 

Преразглеждане на клаузите от 

приложения ІІ и ІІІ 

 



1. Държавите-членки нотифицират 

пред Комисията клаузите, за които 

компетентните национални органи 

са установили, че са неравноправни и 

за които считат, че са от значение с 

оглед изменението на настоящата 

директива, предвидено в параграф 2. 

 

2. В светлината на нотификацииите, 

получени съгласно параграф 1, 

Комисията изменя приложения ІІ и 

ІІІ. Тези мерки, предназначени да 

изменят несъществени елементи на 

настоящата директива, се приемат в 

съответствие с процедурата по 

регулиране с контрол, посочена в член 

40, параграф 2. 

 

 

 

Изменение 185 

Предложение за директива 

Член 40 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 40 

Комитет 

заличава се 

1. Комисията се подпомага от 

Комитета по неравноправните 

договорни клаузи в потребителските 

договори (наричан по-долу 

„Комитета“).  

 

2. При позоваване на настоящия 

параграф се прилагат член 5а, 

параграфи 1—4 и член 7 от Решение 

1999/468/ЕО, при спазване на 

разпоредбите на член 8 от него. 

 

 

Изменение  186 

Предложение за директива 

Член 41 – параграф 1  

 



Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите-членки осигуряват 

съществуването на адекватни и 

ефективни средства за гарантиране на 

съответствие с настоящата директива. 

1. Държавите-членки и Комисията 

осигуряват съществуването на 

адекватни и ефективни средства за 

гарантиране на съответствие с правата 

на потребителите, предвидени в 

настоящата директива. 

 

 

Изменение  187 

Предложение за директива 

Член 44  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите-членки предприемат 

подходящи мерки за информиране на 

потребителите за националните 

разпоредби, с които е транспонирана 

настоящата директива, и, когато е 

необходимо, насърчават търговците и 

притежаващите кодекси за поведение да 

информират потребителите за своите 

кодекси за поведение. 

Държавите-членки и Комисията 

предприемат подходящи мерки за 

информиране на потребителите и 

търговците, особено чрез средствата 

на информационните и 

комуникационните технологии и 

обществените медии, за националните 

разпоредби, с които е транспонирана 

настоящата директива, и, когато е 

необходимо, насърчават търговците и 

възприелите кодекси лица да 

информират потребителите за своите 

кодекси за поведение. 

 

 

Изменение  188 

Предложение за директива 

Член 45 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Потребителят е освободен от 

представянето на всякаква насрещна 

престация в случай на непоръчани 

доставки на продукт, забранени с член 

5, параграф 5 и точка 29 от приложение 

І към Директива 2005/29/ЕО. 

Отсъствието на отговор от страна на 

потребителя след такава непоръчана 

Потребителят е освободен от 

представянето на всякаква насрещна 

престация в случай на доставка на 

непоръчани доставки на стоки или 

предоставяне на услуга, забранена в 

съответствие с член 5, параграф 5 и 

точка 29 от приложение І към 

Директива 2005/29/ЕО. В тези случаи 



доставка не представлява израз на 

съгласие. 

отсъствието на отговор от страна на 

потребителя след такава непоръчана 

доставка не представлява израз на 

съгласие. 

 

 

Изменение 189 

Предложение за директива 

Член 46 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите-членки съобщават на 

Комисията текста на основните 

разпоредби от националното 

законодателство, които приемат в 

областта, регулирана с настоящата 

директива. 

заличава се 

 

 

Изменение 190 

Предложение за директива 

Член 46 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 46a 

Докладване и взаимна оценка от 

държавите-членки 

 1. Държавите-членки изготвят 

доклад до [край на срока за 

транспониране] и след това на всеки 

три години , съдържащ следната 

информация: 

 a) текста на допълнителни 

изисквания за преддоговорна 

информация , които държавите-

членки приемат или запазват 

съгласно член 9, параграфи 5 и 6; 

 б) текста на отклоняващи се 

национални правни разпоредби, които 



държавите-членки приемат или 

запазват съгласно член 12, параграф 4 

и член 13, параграф 2; 

 в) текста на отклоняващи се 

национални правни разпоредби, които 

държавите-членки приемат или 

запазват съгласно член 22, параграф 

2а; 

 г) текста на отклоняващи се 

национални правни разпоредби, които 

държавите-членки приемат или 

запазват съгласно член 26, параграф 

5б и член 28, параграф 5а;  

 д) текста на допълнителни договорни 

клаузи, които държавите-членки 

обявяват съгласно член 34, параграф 

1а за неравноправни при всякакви 

обстоятелства; 

 д) текста на допълнителни договорни 

клаузи, които държавите-членки 

обявяват съгласно член 35, параграф 

1а за клаузи, за които се предполага, 

че са неравноправни; 

 е) текста на решения с принципно 

значение, заедно със съответните 

мотиви, които съдилищата, 

арбитрите или компетентните 

административни органи вземат в 

области, попадащи в приложното 

поле на настоящата директива. 

 2. Докладът, посочен в параграф 1, се 

представя на Комисията. По 

отношение на информацията, 

посочена в параграф 1, букви а), б), в), 

г) и д), държавите-членки дават 

обяснение защо отклоняващите се 

национални правни разпоредби са 

подходящи и пропорционални с оглед 

постигането на целите на 

директивата. 

 3. Комисията гарантира, че 

информацията, посочена в параграф 

1, букви г) и д), е лесно достъпна за 



потребители и търговци, inter alia , на 

специален уебсайт, създадена и 

поддържана от Комисията. 

 4. Комисията изпраща докладите, 

предвидени в параграф 1, на 

останалите държави-членки и на 

Европейския парламент, които 

представят своите съображения за 

всеки от тях в срок от шест месеца 

от получаването. В рамките на 

същия срок Комисията провежда 

консултации със заинтересованите 

страни относно тези доклади. 

 

Изменение 191 

Предложение за директива 

Член 46 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 46б 

Докладване от страна на 

защитниците на правата на 

потребителите 

 Лицата или организациите, които 

съгласно националното право имат 

законен интерес от защитата на 

потребителите по смисъла на член 

38, параграф 2, уведомяват 

Комисията за резултатите, които 

постигат при оценката на 

прилагането и въздействието на 

настоящата директива върху 

правата на потребителите и 

функционирането на вътрешния 

пазар. 

 

Изменение 192 

Предложение за директива 

Член 46 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 



 Член 46в 

Докладване от Комисията и преглед 

 Като вземат предвид информацията, 

събрана в съответствие с член 46а, 

параграф 4 и член 46б, Комисията 

представя на Европейския парламент 

и на Съвета до [една година след 

изтичане на срока за транспониране] 

и след това на всеки три години 

подробен доклад за прилагането на 

настоящата директива. Ако е 

необходимо, докладът се придружава 

от законодателни предложения за 

адаптиране на настоящата 

директива към промените в областта 

на правата на потребителите. 

 

Изменение 193 

Предложение за директива 

Член - 47 (нов) 

Директива 2002/65/ЕО 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
Член -47 Изменение на Директива 

2002/65/ЕО 

Член 2, буква а) от Директива 

2002/65/ЕО , се заменя със следното: 

„а) „договор от разстояние” означава 

всеки договор за доставка на стока 

или предоставяне на услуга, сключен 

между търговец и потребител 

съгласно организирана схема за 

продажби от разстояние или 

предоставяне на услуга, при която 

търговецът и потребителят  не 

присъстват едновременно физически 

при сключването на договора, а по-

скоро използват изключително едно 

или повече средства за дистанционна 

комуникация; “. 



 
____________________ 

 

 

 

Изменение  194 

Предложение за директива 

Член 47 – параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Директиви 85/577/ЕИО, 93/13/ЕИО и 

97/7/ЕО и Директива 1999/44/ЕО, 

изменени с директивите, изброени в 

приложение ІV, се отменят. 

Директиви 85/577/ЕИО, 93/13/ЕИО и 

97/7/ЕО и Директива 1999/44/ЕО, 

изменени с директивите, изброени в 

приложение ІV, се отменят, считано 

от [дата на транспонирането]. 

 

Изменение 195 

Предложение за директива 

Член 48 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 48 

Преглед 

заличава се 

Комисията преразглежда 

настоящата директива и докладва на 

Европейския парламент и на Съвета 

не по-късно от [да се въведе същата 

дата като тази от член 46, параграф 

1, втора алинея + пет години]. 

 

Ако е необходимо, Комисията прави 

предложения за адаптирането на 

директивата според промените в 

областта. Комисията може да 

поиска информация от държавите-

членки. 

 

 Вж. изменението на член 46 в.) 

 



Изменение  196 

Предложение за директива 

Член 48 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 48а  

 

 Комисията следва да обмисли 

представянето на предложение за 

регламент относно договори, 

сключени от разстояние и извън 

търговския обект, от който ще 

бъдат освободени транспортът и 

здравните услуги. 

 

Изменение 197 

Предложение за директива 

Приложение I – част A 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

A. Информация, която се посочва във 

формуляра за отказ 

А. Примерни указания относно 

правото на отказ 

1. Наименование, селищен адрес и 

адрес на електронна поща на 

търговеца, на когото трябва да бъде 

изпратен формулярът за отказ. 

Право на 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: 

Можете да се откажете на траен 

носител от настоящия договор до 14 

календарни дни след сключването без 

да е необходимо да представяте 

причини за това [или – ако стоките 

са Ви доставени преди изтичането на 

този срок – като върнете стоките]. 

а) за договори извън търговския обект 

— в срок от четиринадесет дни след 

като потребителят подпише 

формуляра за поръчка; 

Срокът за отказ започва да тече 

[считано от получаването на 

стоката] 1. Датата [на получаване 

на стоката] 2 не се включва при 

изчисляването на срока за отказ. Ако 

последният ден на срока съвпада с 

празник, събота или неделя, за ден на 



изтичането на срока се счита 

следващият работен ден. 

 Срокът за отказ се счита за спазен, 

ако уведомлението за отказ е 

изпратено от Вас преди изтичането 

му. Изпращането на уведомлението за 

отказ или на стоката преди 

изтичането на срока за отказ трябва 

да бъде доказуемо (например във вид 

на пощенска разписка). 

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; 

Уведомлението за отказ се изпраща 

на траен носител (напр. писмо по 

пощата)3 до: (4). Потребителят 

може да използва следния формуляр, 

който обаче не е задължителен. 

в) за договори за услуги от 

разстояние:  

Последствия от отказа 

- 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;  

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 за 

възстановяване на плащанията 

започва да тече от получаване на 

уведомлението за отказ или на 

стоките. Датата на получаване на 

уведомлението не се включва при 

изчисляването на срока за 

възстановяване на плащанията. Ако 

последният ден на срока съвпада с 

празник, събота или неделя, за ден на 

изтичането на срока се счита 

следващият работен ден. 

- в срок, който изтича при започване 

на изпълнението на договора, когато 

потребителят е дал предварително 

изричното си съгласие, изпълнението 

на договора да започне преди 

изтичането на 

четиринадесетдневния срок. 

Ако не можете да върнете стоката в 

първоначалното й състояние, ще 

носите отговорност за 

понижаването на стойността на 

стоката. Това важи само ако 

влошаване на качеството е 

настъпило вследствие на използване 

на стоката по начин, различен от 

необходимия за установяване на 

нейното естество и функциониране. 

Можете да предотвратите 



влошаването, като избягвате да 

използвате стоката като ваша 

собственост и по начин, който би 

могъл да доведе до влошаване на 

качеството й. 

3. 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. 

В случай на валиден отказ ще 

възстановим плащанията, които сме 

получили от Вас, в срок от 14 

календарни дни. Срокът за 

възстановяване на плащанията 

започва да тече от получаването на 

уведомлението за отказ. Датата на 

получаване на уведомлението за отказ 

не се включва при изчисляването на 

срока за възстановяване на 

плащанията. Ако последният ден на 

срока съвпада с празник, събота или 

неделя, за ден на изтичането на срока 

се счита следващият работен ден. 

4. За договорите от разстояние, 

сключени по Интернет, — изявление, 

че потребителят може по 

електронен път да попълни и подаде 

стандартния формуляр за отказ на 

уебсайта на търговеца и че незабавно 

ще получи по електронна поща от 

търговеца съобщение, 

потвърждаващо получаването на 

формуляра за отказ. 

Можем да поставим като условие за 

възстановяването на разходите 

получаването на върнатата стока.  

5. Изявление, че потребителят може 

да използва формуляра за отказ, 

съдържащ се в част Б.  

Съвети за алтернативна 

формулировка на текста: 

 (1) В следните конкретни случаи 

текстът в скоби следва да се разбира, 

както следва:  

 в случая на договори от разстояние 

или на договори извън търговски 

обект за предоставянето на услуги: 

„от деня на сключване на договора 

или на деня на получаване на копие от 

подписания договорен документ върху 

траен носител, ако той не е денят на 

сключването на договора“. 

 



 (2) В следните конкретни случаи 

текстът в скоби следва да се разбира, 

както следва:  

в случая на договори от разстояние 

или на договори извън търговски 

обект за предоставянето на услуги: 

„при сключване на договора или на 

деня, когато сте получили копие от 

подписания договорен документ върху 

траен носител, ако той не е денят на 

сключването на договора“. 

 (3) При договорите от разстояние 

следва да се добави следният текст:  

a) 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 40 EUR, текстът в 

скоби следва да гласи: „за Ваша 

сметка“. 

 

 

Изменение 198 

Предложение за директива 

Приложение I – част Б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 



(попълнете и изпратете настоящия 

формуляр единствено ако желаете да се 

откажете от договора) 

 

До:   До: (Самоличност, адрес на мястото 

на стопанска дейност и, по 

целесъобразност, адрес на 

електронната поща на търговеца) (*) 

С настоящото 

уведомявам/уведомяваме*, че се 

отказвам/отказваме* от сключения от 

мен/нас* договор за покупка на 

следните стоки* /предоставяне на 

следната услуга* 

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* Поръчано на (***): 

Име на потребителя(ите) Име(имена) на потребителя(ите) 

(***): 

Адрес на потребителя(ите)  Адрес(и) на потребителя(ите) (***): 

Подпис на потребителя(ите) (само в 

случай че настоящият формуляр се 

изпраща в писмен вид) 

Подпис(и) на потребителя(ите) (само 

ако уведомлението е извършено на 

хартиен носител) (***): 

Дата Дата (***): 

*Ненужното се зачерква. (*)   Текст, който трябва да се 

предостави от търговеца преди 

потребителят да получи формуляра 

за попълване. 

 (**)    Ненужното се зачерква. 

 (***) попълва се от 

потребителя(ите). 

 

Изменение  199 

Предложение за директива 

Приложение II – параграф 1 – буква a a) (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) изключване или ограничаване на 

отговорността на търговеца за вреди 

върху собствеността на 

потребителя, нанесени умишлено или 



в резултат на груба небрежност чрез 

действие или бездействие от страна 

на търговеца; 

 

 

Изменение  201 

Предложение за директива 

Приложение II – параграф 1 – буква в a (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) предоставяне на изключителна 

подсъдност за всички спорове, 

възникнали във връзка с договора, на 

съда по регистрация на търговеца, 

освен ако избраният съд не съвпада 

със съда по местоживеене на 

потребителя; 

 

Изменение  202 

Предложение за директива 

Приложение III – параграф 1 – буква a a (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) обвързване на потребителя със 

задължение, което е предмет на 

условие, чието изпълнение зависи 

изключително от намерението на 

търговеца; 

 

Изменение  203 

Предложение за директива 

Приложение III – параграф 1 – буква в a (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (вa) задължаване на потребителя да 

закупи допълнителни стоки или 

услуги, необявени в цената на 

основния договор; 

 



Изменение  204 

Предложение за директива 

Приложение III – параграф 1 – буква в б (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) прилагане на условни такси, като 

например санкции за нарушаване на 

договорните клаузи, които са 

очевидно непропорционални спрямо 

разходите, понесени от търговеца в 

резултат на нарушаването на 

договорните клаузи; 

 

Изменение  205 

Предложение за директива 

Приложение III – параграф 1 – буква г a (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa)  изключване или възпрепятстване 

на правото на потребителя да 

възложи на трета страна и да я 

упълномощи да сключи договор между 

него и търговеца и/или да предприеме 

действия, които имат за цел 

сключването или улесняването на 

сключването на договор между 

потребителя и търговеца. 

 

 

Изменение  206 

Предложение за директива 

Приложение III – параграф 1 – буква д  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) даване на права на търговеца да 

прекрати безсрочен договор без разумно 

предизвестие, освен в случаите, когато 

потребителят е извършил сериозно 

нарушение на договора· 

д) даване на права на търговеца да 

прекрати безсрочен договор без разумно 

предизвестие, освен в случаите, когато 

са налице сериозни основания за това; 

това не се отнася до клаузи в договори 

за финансови услуги, когато е налице 

основателна причина, при условие че 

доставчикът е длъжен незабавно да 



информира другата страна по 

договора за това; 

 

Изменение  207 

Предложение за директива 

Приложение III – параграф 1 – буква ж  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) допускане търговецът да увеличи 

договорената с потребителя цена, когато 

договорът е сключен, без на 

потребителя да се дава правото да го 

прекрати 

ж) включване на разпоредба, съгласно 

която цената на стока или други 

активи подлежи на определяне в 

момента на доставката или 

предоставянето, или допускане 

търговецът да увеличи договорената с 

потребителя цена, когато договорът е 

сключен, без на потребителя да се дава 

правото да го прекрати, ако 

увеличената цена е твърде висока в 

сравнение с цената, договорена при 

сключването на договора; това не се 

отнася до клаузи за индексиране на 

цената, когато такива са 

законосъобразни, при условие че 

начинът на промяна на цената е 

описан изрично; 

 

Изменение  208 

Предложение за директива 

Приложение III – параграф 1 – буква к  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

к) даване право на търговеца 

едностранно да изменя клаузите на 

договора, включително и 

характеристиките на продукта или 

услугата; 

к) даване право на търговеца 

едностранно да изменя клаузите на 

договора, включително и 

характеристиките на продукта или 

услугата, без основателна и посочена в 

договора причина; това не се отнася 

до клаузи, съгласно които доставчик 

на финансови услуги си запазва 

правото да промени изплащания от 

потребителя или получаван от него 

лихвен процент или размера на други 

такси за финансови услуги без 

предизвестие, когато е налице 



основателна причина, при условие че 

доставчикът е длъжен при първа 

възможност да информира 

потребителя, а той от своя страна 

има право да прекрати договорните 

отношения с незабавно действие; 

това не се отнася и до клаузи, 

съгласно които търговецът си запазва 

правото едностранно да променя 

клаузите на безсрочен договор, при 

условие че е длъжен да информира 

потребителя, като му даде разумно 

предизвестие, а потребителят има 

право да прекрати договорните 

отношения; 

 

Изменение  209 

Предложение за директива 

Приложение III – параграф 1 – буква л a (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ла) допускане, в случай че поръчаната 

стока не е налична, търговецът да 

достави еквивалентна стока, без да е 

информирал изрично потребителя 

относно тази възможност и относно 

факта, че търговецът трябва да 

поеме разходите за връщането на 

стоката, получена по договора от 

потребителя, ако последният 

упражни правото си на отказ. 

 

Изменение  210 

Предложение за директива 

Приложение III – параграф 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Точка 1, буква д) не се прилага за 

клаузи, с които доставчикът на 

финансова услуга си запазва правото 

да прекрати едностранно без 

предизвестие безсрочен договор, при 

условие че доставчикът е задължен 

незабавно да информира другата 

заличава се 



страна или страни по договора за 

това. 

 

Изменение  211 

Предложение за директива 

Приложение III – параграф 3 – буква в a (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) договорите за пакетни пътувания, 

уредени в Директива 90/314/ЕИО. 

 

Изменение  212 

Предложение за директива 

Приложение III – параграф 4 – уводна част  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Точка 1, буква к) не се прилага за: 4. Точка 1, букви д), ж) и к) не се 

прилагат за 

 

Изменение  213 

Предложение за директива 

Приложение III – параграф 4 – буква а  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) клаузи, според които доставчик на 

финансови услуги си запазва правото 

да промени изплащания от 

потребителя или получаван от него 

лихвен процент или размера на други 

такси за финансови услуги без 

предизвестие при наличие на 

основателна причина, при условие че 

доставчикът е задължен при първа 

възможност да информира 

другата(ите) страна(и) по договора за 

това, а тя(те) са в правото си 

незабавно да разтрогнат договора; 

заличава се 

 

Изменение  214 



Предложение за директива 

Приложение III – параграф 4 – буква б  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) сделки с прехвърлими ценни книжа, 

финансови инструменти и други 

продукти или услуги, при които 

цената е свързана с колебания на 

котировките или индексите на 

фондовата борса или с курс на 

финансовия пазар, които търговецът 

не контролира; 

заличава се 

 

Изменение  215 

Предложение за директива 

Приложение III – параграф 4 – буква г  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) клаузи, съгласно които търговецът 

си запазва правото едностранно да 

променя клаузите на безсрочен 

договор, при условие че е задължен да 

информира потребителя, като му 

даде разумно предизвестие, а 

потребителят има правото да 

прекрати договора. 

заличава се 

 

 


