ОТЧЕТ
за дейността на
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ АКТИВНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ
за 2016 година

І. Организационно развитие
БНАП е определена за квалифицирана организация по смисъла на Закона за
защита на потребителите.
БНАП е призната за представително сдружение на потребителите на
национално равнище по смисъла на Закона за защита на потребителите, със
Заповед на Министъра на икономиката и енергетиката № РД-16-560/28.04.2014г.

ІІ.Информационна и образователна дейност
Издания:
Новоиздадени през 2016

Седмичен електронен бюлетин
АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Брой 1-51 (69-119), безплатно
разпространение по ел. поща
Брошури за правата на потребителите

Брошура “ОТПАДЪЦИТЕ Къде да изхвърляме?"
16 стр., А5, тираж 5 000,
безплатно разпространение
Разпространявани собствени издания:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Листовка „Нелоялни търговски практики”
Листовка „Договори и права”
Листовка „Продажби от врата на врата”
Листовка „Обявяване на цените”
Листовка „Гаранции”
Листовка „Безопасност на стоките”
Листовка „Телекомуникационни услуги”
Листовка „Финансови услуги”
Листовка „Пазаруване в интернет”
Листовка „Права при полет”
Листовка „Пакетни почивки”
Листовка „Таймшеър”
Листовка „Къде да се оплачете”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Листовка „Станете активни потребители”
Листовка „Потребителски кредит и потребителски права”
Листовка “СПРАВОЧНИК на Е номерата”
Информационна брошура за членство в АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Брошура “ОТПАДЪЦИТЕ Къде да изхвърляме?"(2016)
Брошура „Какво трябва да знаем при пътуване?"(2014)
Брошура „Какво трябва да знаем за водостанбдяването?"(2014)
Брошура „Какво трябва да знаем за електрическата енергия?"(2013)
Брошура “НАРЪЧНИК на онлайн купувача” (2008)
Брошура “СПРАВОЧНИК на потребителските знаци и символи” (2008)
“Справочник на българския потребител” (2006)
“Саниране на жилището” (2006)
“Етикетиране на битови уреди” (2006)

•
•
•

Други разпространявани издания:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Граждански мониторинг върху дейността на Комисията за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР) - наблюдение върху изпълнението на гарантираното от
нормативната уредба участие на гражданите в консултативния процес и
дейността на ДКЕВР (2009)
Държавната комисия за енерги йно и водно регулиране (ДКЕВР):дейност,
гаранции за обществен контрол и гражданско участие, разглеждане и
решаване на жалби от потребителите (2009)
Информационна брошура «Правата на потребителите и задълженията на
кредиторите при предоставяне на потребителски кредит»
издадена от Министерство на икономиката и енергетиката
Информационна брошура «Нелоялни търговски практики»
издадена от Министерство на икономиката и енергетиката
Информационна брошура «Предоставяне на информация за опасни стоки от
производители и дистрибутори»
издадена от Министерство на икономиката и енергетиката
Информационна дипляна «10 съвета за по-евтини разговори от мобилен
телефон, когато сте в чужбина»
издадена от Европейската комисия
Информационна дипляна «Вашите права като потребители»
издадена от Европейската комисия
Листовка “Европейски потребителски център - България”
издадена от Европейски потребителски център България
Листовка “Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с
обща цена”
издадена от Европейски потребителски център България
Листовка “Твоите права като потребител”
издадена от Европейски потребителски център България
Листовка “Пътуване в чужбина – запознайте се с вашите права”
издадена от Европейски потребителски център България
Листовка “A guide for visitors in Bulgaria”
издадена от Европейски потребителски център България
Брошура “Нелоялни търговски практики”
издадена от Европейски потребителски център България
Листовка “Важно е да знаем с какво се храним – полезна информация за
потребителя” 2009

Проучвания и изследвания

Сравнителни тестове на продукти - през 2016 г. в интернет страницата на "Активни
потребители" са публикувани 3 теста, обхващащи общо 64 хранителни продукти.
Тест
Майонеза (2016)
Краве сирене
(2016)
Лютеница

Изпитани
продукти
36
16
12

Публикация
http://aktivnipotrebiteli.bg/p/tests/c/view_all/
http://aktivnipotrebiteli.bg/p/tests/c/view_all/
http://aktivnipotrebiteli.bg/p/tests/c/view_all/

Сравнително изследване – качеството на кравето сирене
Целта на изпитването е определяне качеството на 36 марки сирене и цели да информира
потребителите и контролните органи за наличието на имитиращи съставки.
Обхванати са 36 търговски марки краве сирене предлагани на българския пазар.
Резултатите от изпитването са публикувани на интернет страницата на "Активни
потребители" в раздел "всички тестове".
Сравнително изследване – качеството на майонезата
Целта на изпитването е да се изследва качеството на пакетирана готова майонеза.
Отделните търговски марки са изследвани по основни показатели (биологични и
физикохимични).
Обхванати 16 търговски марки майонеза предлагани на българския пазар.
Резултатите от изпитването са публикувани на интернет страницата на "Активни
потребители" в раздел "всички тестове".
Сравнително изследване – качеството на лютеницата
Целта на изследването е да се определин качеството на основни търговски марки
лютеница предлагани в големите търговски вериги в България с цел подпомагане на
информирания избор на потребителите.
Проучването подпомага информирания избор на потребителите и въздейства върху
поведението на компаниите и/или на законодателните и регулаторните органи в страната.
В проучването са обхванати 12 търговски марки лютеница, предлагани на пазара в
България.
Резултатите от изпитването са публикувани на интернет страницата на "Активни
потребители" в раздел "всички тестове".

Проучвания
През 2016 г. в интернет страницата на "Активни потребители" е публикувано 1 проучване на
стоки, предлагани на българския пазар.
Тема
Оцетни заместители (2016)

Публикация
http://aktivnipotrebiteli.bg/p/tests/c/view_all/

Проучване – оцетни заместители
Целта на проучването е да направи сравнителен анализ на съдържанието на
етикетите на синтетични оцетни заместители по три показателя:
- съдържа ли етикета изображения на плодове, зеленчуци, салати и т.н.
- съдържа ли етикета информация/препоръка за консервиране
- съдържа ли етикета друга графична или съдържателна информация, която може да
подведе потребителя.
В проучването са обхванати 25 синтетични заместителя, предлагани на пазара в
България.
Резултатите от изпитването са публикувани на интернет страницата на "Активни
потребители" в раздел "всички тестове".
Медийни участия и публикации
През 2016 година са осъществени и предоставяни многобройни материали на
печатните и електронните средства за масово осведомяване. Публикувани са и множество
интервюта и репортажи, свързани с дейността на асоциацията по разнообразни проблеми.
През годината асоциацията предоставяше информация за медиите и под формата на
прессъобщения.
Списък на тематичните прессъобщения през 2016 година
Дата
Тема
14.01.2016
28.04.2016
13.05.2016
16.05.2016
17.05.2016
02.06.2016
13.06.2016
26.07.2016
08.08.2016
09.09.2016
03.10.2016
21.10.2016

Какво е качеството на водата в 29 града
Потребителското доверие в автомобилната индустрия се изпарява
заедно с въглеродните емисии
Позиция на гражданското общество за достъпа до отворен
интернет в ЕС
Проучване на ЕК: Трансатлантическото партньорство за търговия и
инвестиции (ТПТИ) ще доведе до увеличаване на цените
Какво се случва с българското сирене?
Отворено писмо до председателя на БАБХ
Майонеза без яйца
Предсрочното прекратяване на договор с мобилен оператор близо или далеч
Съобщение за заведено дело
Лесно ли е да се различи оцет от кисела имитация
Отворено писмо до търговските вериги
Зачестиха жалбите в съда заради отпаднали или лошо
организирани концерти

Медийно присъствие и участия на Активни потребители през 2016г.
Категория
Интернет издания
Вестници и списания
Радио
Дарик радио
Българско национално радио
Други
Общо радио участия
Телевизия
Бтв
БНТ
Нова ТВ
Bulgaria On Air
ТВ7, News7
ЕВРОКОМ
Други
Общо телевизионни участия
Общо

Брой
534
62
11
54
13
78
16
28
17
15
13
5
12
93
705

Медийни участия, разделени по теми
Тема
Въпроси, свързани с кредитни институции
Краве сирене
Качество на водата
Електроснабдяване и топлоснабдяване
Потребителски права
Майонеза
Мобилни оператори
Оцет или кисела имитация
Хранителни продукти
Нелоялни практики
Други

Брой публикации
24
137
92
52
54
71
38
37
64
41
95

ПУБЛИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Образователни кампании в учебни заведения
17.05.2016
Лекция пред студенти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр.
София, с лектор д-р Богомил Николов

20.12.2016
Презентация и информационен щанд пред ученици от гимназия град Кюстендил,
организирана от БНААП и Училище ПГИМ „Йордан Захариев“, с лектор Богомил Николов и
Игнат Арсенов.

Други Публични мероприятия
През 2016 година АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ организира и взе активно участие в
множество публични мероприятия в страната.
Обществена дискусия „Как да преодолеем енергийната бедност?“, организирана от
обществения посредник, в партньорство с Българската национална асоциацията
„Активни потребители“ – 25 юли 2016 година – Голяма зала в сградата на
Омбудсмана на България, гр. София

Организатори: Обществения посредник на България, в партньорство с Българската
национална асоциацията „Активни потребители“
Целта на дискусията беше, да се инициира дебат и подписване на Меморандум относно
прилагане на мерки за преодоляване на енергийната бедност в България в контекста на
предстоящото пълно либерализиране на електроенергийния пазар.
Текстът на меморандума може да бъде намерен на следния интернет адрес:
http://bit.ly/2o5U0XR

Видео „Как да преодолеем енергийната бедност?“
https://www.youtube.com/watch?v=WX3Y9dcIESw
Кампания относно предсрочното прекратяване на договори с мобилни оператори
месец юли 2016 година

Организатори: Българска национална асоциация „Активни потребители”
В рамките на кампанията бяха публикувани текстове с призив към Теленор България и
Мобилтел, да променят практиките за изискване на прекомерни неустойки при предсрочно
прекратяване на договорите. В рамките на кампанията бяха публикувани информационни
материали във Фейсбук и бяха изпратени писма до собствениците на двата оператора
съответнов Норвегия и Австрия.
Кампания 15 март – Световен ден на потребителя
Европейски информационни центрове „Европа директно” – 15.03.2016 г.

Семинари и обучения
Дискусия Европейският енергиен съюз – въздействие и следствия за гражданското
общество в България – ИИС, ЕИСК в партньорство с Българската национална асоциацията
„Активни потребители” - 22.03.2016 г.
Семинар „Алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци”. Как
работи онлайн платформата за решаване на потребителски спорове и какви са правилата
за действие на помирителните комисии, които функционират към КЗП в партньорство с
Българската национална асоциацията „Активни потребители”,
12.04.2016 г

Участници: Европейския потребителски център - България, КЗП и БНААП.
Кръгла маса „Ново българско законодателство в областта на храните”,
26.02.2016г. зала „Пресклуб”, гр. Пловдив. Презентация на Богомил Николов.
Национален дискусионен форум "Либерализацията на енергийния пазар: участници,
прогнози, добри европейски практики", гр. София, хотел "Св. София", 23.06.2016 г.,
организирана съвместно от Български енергиен и минен форум и БНААП.
Семинар на тема „Бизнесът онлайн в ЕС: какво и кога да очакваме?”, провел се на
14.10.2016 г. в център за култура и дебат „Червената къща”, гр. София. Презентация на
Деян Петров.
Дискусия на тема „Електроенергиен пазар – либерализацията продължава?”, провела
се по инициатива на Асоциация „Свободен енергиен пазар” в зала „Ню Йорк Сити”,

конферентен център „Капитал Форт”, бул. „Цариградско шосе” № 90, гр. София,
24.11.2016 г. Презентация на Богомил Николов.
Национален дискусионен форум на тема „Енергийната бедност- основна бариера пред
либерализацията на енергийния пазар в България”, организиран от Български енергиен
и минен форум, в партньорство с Института за пазарна икономика, и Асоциацията на
енергийните агенции в България, хотел „Балкан”, гр. София, 06.12.2016 г. Презентация на
Богомил Николов.
Семинар на тема „Digital single market, collaborative economy and regulations”, провел
се в сградата на Народното събрание на Република България на 28.06.2016г., гр. София.
Презентация на тема „Център за АРС към НАИС”, провела се на 08.04.2016г. в гр.
София. Презентация на Елица Попхлебарова.

Пресконференции
Пресконференция на тема:
"Краве ли е кравето сирене? ", гр. София (17.05.2016 г.)
Представяне на резултатите от изпитване на 36 марки краве сирене.
Представени бяха резултатите от лабораторните изпитвания на
най-популярните марки краве сирене в България, които обхващат: наличие на немлечни
мазнини, водно съдържание, протеини, калций, сол и степен на зрялост.

Интернет:
Асоциацията предоставя богата информация за потребителите чрез Интернет, която
е достъпна за потребителите чрез няколко уебсайта:
3.1 Интернет страница на АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ:
http://www.aktivnipotrebiteli.bg/
http://www.bnap.org/

В края на 2016 страницата има над 14 021 регистрирани потребители и се радва на висока
посещаемост.

Справка за посещаемостта на интернет страницата http://www.aktivnipotrebiteli.bg
за 2016 г.
Уникални
посетители

Брой посещения

Разгледани
страници

януари 2016

24,247

37,480

230,159

февруари 2016

21,045

33,334

197,920

март 2016

21,332

34,056

209,541

април 2016

18,476

30,877

190,060

май 2016

53,070

80,674

418,313

юни 2016

36,935

59,433

358,645

юли 2016

25,196

41,409

227,100

август 2016

20,810

34,408

199,343

септември 2016

19,451

33,046

206,353

октомври 2016

21,815

35,806

230,021

ноември 2016

23,373

35,694

211,734

декември 2016

25,135

37,917

212,444

ОБЩО

310,885

494,134

2,891,633

Месец

Актуализация на интернет страницата
През 2016 г. са публикувани 7 нови статии, 51 броя седмичен бюлетин, 12 прессъобщения
и 4 теста и проучвания на продукти.

Потребителски форум – форума на БНААП има общо 13 908 регистрирани ползватели.
http://forum.aktivnipotrebiteli.bg/

Активни потребители във Фейсбук
Страницата е създадена в края на август 2010 година и до края на 2016 година има 6 448
приятели.
http://www.facebook.com/pages/активнипотребители/

Активни потребители в Туитър
Страницата е създадена през януари 2010 и до края на 2016 има 314 последователи. В нея
са публикувани 722 съобщения.

Видео канал на Активни потребители в Youtube – във видео канала на Активни
потребители са публикувани 50 видео материала с различна тематична насоченост.
http://www.youtube.com/user/aktivnipotrebiteli

Видео канал на Активни потребители във Vbox7 – публикувани са 11 видео материала.
http://vbox7.com/user:aktivnipotrebiteli

IІІ. Съдействие на потребителите
Асоциацията информира и консултира обществеността по проблемите на
потребителската защита; подпомага потребителите при защита на техните права и
интереси и при достъпа до правосъдие; съдейства за опазване на околната среда;
съдейства за въвеждане в България на световните изисквания и достижения в областта на
защитата на потребителите и екологията; представлява и защитава интересите на
потребителите в Р България пред държавни органи, физически и юридически лица и
международни организации; инициира социални практики и обществени действия,
подпомагащи решаването на проблеми със значим обществен характер. Асоциацията
осъществява общественополезна дейност, свързана с защита на правата и интересите на
гражданите и потрбителите, информиране и обучение на потребителите и възпитаване на
екологично съзнание, като съсредоточава усилията си в следните основни насоки:

Потребителски приемни
През 2016 година на територията на страната функционираха единадесет контактни
точки за връзка с БНААП в градовете София, София област, Пловдив, Варна, Русе,
Разград, Сливен, Кюстендил, Ловеч, Велико Търново и Пазарджик.

Посредничество при решаване на потребителски спорове
В своите приемни НААП предоставя консултации и формуляри за улеснение на
потребителите при отправяне на жалби към различни институции – „Искане за предявяване
правото на рекламация”, “Заявление до помирителна комисия”, “Молба – жалба”,
“Образец на жалба” до ДКЕВР и др.
През 2016 г. представители на БНААП са участвали в 102 помирителни
производства.

Жалби и работа с потребители през 2016 година
Общо предоставените консултации на потребители/оказано съдействие във връзка с
жалби, в 11-те приемни на БНААП, са както следва:
Персонални и юридически консултации – 983 бр.
Телефонни консултации – 2 634 бр.
Писмени консултации, в т.ч. по ел.поща – 448 бр.

Защита на колективните интереси на потребителите
Колективни съдебни искове
През 2016 г. БНААП инициира или участва като страна в следните съдебни искове за
защита на колективните права на потребителите:
1.Иск за прогласяване на нищожността на неравноправна клауза (чл. 31, изр. 2 от
Общите условия за предоставяне на услуги за достъп до Интернет и Интерактивна цифрова
телевизия на „Орландонет” ООД), което е в противоречие с глава шеста "Неравноправни
клаузи в потребителски договори" от Закона за защита на потребителите (чл. 186, ал. 2, т.1
ЗЗП).
Търговско дело № 8441/2013 г., Търговско отделение VI-4 състав, Софийски градски съд
Ищец:
БЪЛГАРСКА
НАЦИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ
АКТИВНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ
Ответник: ОРЛАНДОНЕТ ООД
Състояние: С Определение на СГС от 13.01.2016 год. по т.д. № 8441/2013 г. делото е
прекратено поради постигнато споразумение и премахване на процесната клауза от
Общите условия за предоставяне на услуги за достъп до Интернет и интерактивна
цифрова телевизия на „Орландонет” ООД.
2. Иск по чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 148, ал. 1 от ЗЗП и чл. 379 и сл. от ГПК за
прогласяване на нищожност на клаузи от типов "Договор за мобилни услуги" по програма
Go Web Start.
Гр.д.№ 16746/2014 година, Софийски градски съд, ГО, 1-5 състав
Ищец: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Ответник: „Космо България Мобайл” ЕАД / "Теленор България" ЕАД
Състояние: Определение от 02.11.2016 г. , с което съдебнияат състав приема за участие
на БНААП в процеса.
3. Иск с правно основание чл. 186, ал. 2, т.4 във вр. с чл.148 ал.1 от Закона за защита
на потребителите за прогласяване нищожността на клаузи от Общите условия на „Телеком
груп” ООД;
Гр. дело 20151200100266, Окръжен съд Благоевград
Ищец: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Подпомагаща страна: Сдружение „ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ АКТИВНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ”, присъединено с Определение 4451 от 29.08.2016 г., постановено от
Окръжен съд Благоевград
Ответник: „ТЕЛЕКОМ ГРУП” ООД
Състояние: Насрочване на заседание през 2017 година
4. Иск с правно основание чл.188 от ЗЗП, за обезщетение на вредите, причинени на
колективните потребителски интереси от прилагане на признатите за неравноправни
клаузи от Общите Условия на договорите за туристическо пътуване, съгласно Решение на
СГС по гр.д. № 4247/2014 г.
Гр.д. № 16588/2015 г., СГС, ГО 1-1 състав
Ищец: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ”
Ответник: „Б ТУР” ЕООД
Състояние: Насрочено заседание за 28.03.2017 г.

Подадени писмени сигнали, становища и предложения към държавни
институции и учреждения
През 2016 година са подадени 17 сигнала до контролни органи, изпълняващи функции
за защита на потребителите, както следва:
•
•
•
•
•

Комисия за защита на потребителите – 12 бр.
Комисия за защита на конкуренцията – 2 бр.
Център за градска мобилност – 1 бр.
Министерство на земеделието и храните – 1 бр.
Съфийска районна прокуратура – 1 бр.

През 2016 година на различни органи на държавната власт са предоставени 13 бр.
предложения, становища и проекти на нормативни актове, свързани със защита на
потребителите, както следва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Съвет за електронни медии – 1 бр.
Комисия за регулиране на съобщенията – 2 бр.
Министерство на околната среда и водите – 1 бр.
Министерство на туризма – 2 бр.
Министерство на финансите – 1 бр.
Европейски Парламент – 1 бр.
Министерство на здравеопазването – 1 бр.
Министерство на земеделието и храните – 3 бр.
Отворено писмо Сдружение за модерна търговия и търговските вериги – 1бр.

ІV. Представителство на интересите на потребителите
Участие в международни потребителски организации и мрежи:
БНААП е Член на Потребителския интернационал (Consumers International) от
28.04.2005
http://www.consumersinternational.org/
БНААП е член на BEUC (Beurau Europeen des Unions de Consommateurs) Европейска асоциация на потребителите от 30.11.2007
http://beuc.eu/
БНААП е член на TACD (Transatlantic Consumer Dialogue)– Трансатлантически
потребителски диалог от началото на 2007
http://www.tacd.org/
БНААП е член на ICRT (International Consumer Research & Testing) –
Международна организация за проучвания и тестове от 2009
http://www.international-testing.org/
БНАП е член на ANEC (the European consumer voice in standardisation) Европейска асоциация на потребителите в областта на стандартизацията от
2013
http://www.anec.org/
Становища по разработвани документи и участия в кампании на Европейско
равнище:

Чрез участието на БНАП в Европейската асоциация на потребителите (BEUC) са
предоставяни становища по основни инициативи на европейско равнище в осем
приоритетни области – финансови услуги, храни, дигитални права, прилагане на
потребителските права, устойчиво развитие, здраве, безопасност и енергетика.

Участие в партньорски мрежи с НПО

Национален съвет за саморегулация – участие в етичната комисия.
Катедра Икономика на природните ресурси (направление Стокознание) при УНСС популяризиране на устойчивото развитие и биологични продукти.
Съюз на пивоварите в България – меморандум за сътрудничество и участие в Съвет за
саморегулация на търговските комуникации

Представителство в консултативни органи, комисии, работни групи, касаещи
защитата на потребителите
През 2016 година представители на БНААП са участвали в заседания на
консултативни органи, както следва:
•
•
•
•
•
•

Съвет по акредитация към Изпълнителна агенция “Българска служба за
акредитация”
Национален съвет за защита на потребителите
Икономически и социален съвет
Потребителски съвет към ЧЕЗ България
Министерство на земеделието и храните - Работна група „Закон за храните”
Национален съвет по туризъм

