ОТЧЕТ
за дейността на
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ АКТИВНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ
за 2017 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-16-584/24.04.2017г.

ІІ.Информационна и образователна дейност
Издания:
Новоиздадени през 2017

Седмичен електронен бюлетин
АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Брой 1 - 49 (120-168), 14 224
получатели по електронна поща,
безплатно разпространение
Брошури за правата на потребителите

Брошура “ИЗБОР НА ЖИЛИЩЕ Какво трябва да
знаем при покупка на жилище?"
12 стр., А5, тираж 10 000,
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 “ИЗБОР НА ЖИЛИЩЕ Какво трябва да знаем при покупка на
жилище?"(2017)
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)

•
•
•
•

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 2017 г. в интернет страницата на "Активни
потребители" са публикувани 4 теста, обхващащи общо 59 хранителни продукти.
Тест
краве масло
(2017)
готови салати руска салата и
снежанка (2017)

Изпитани
продукти

Публикация

10

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

27

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

кашкавал (2017)

10

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

тежки метали в
рибата (2017)

12

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

Сравнителен тест – краве масло
Целта е изпитване на пакетирано краве масло, предлагано в търговските вериги в
България по показатели присъствие на немлечни мазнини, съдържание на вода,
мазнини и сух безмаслен остатък (СБО).
Обхванати са 10 марки краве масло, предлагани на българския пазар.
Резултатите от изпитването са публикувани на интернет страницата на "Активни
потребители".
Сравнителен тест – готови салати - руска салата и снежанка
Целта на изпитването е проучване на предварително пакетирани салати
"Снежанка" и "Руска" предлагани в търговските вериги. Отделните търговски марки
са сравнени по показателите, декларирани от производителите на етикетите –
търговска
информация
(грамаж,
цена
и
др.),
съдържание
на
традиционни/нетрадиционни суровини, добавени технологични и хранителни
добавки и др.
Обхванати са 13 търговски марки „Руска салата” и 14 търговски марки салата
„Снежанка”, предлагани на българския пазар.
Резултатите от изпитването са публикувани на интернет страницата на "Активни
потребители".
Сравнителен тест – кашкавал
Целта на изпитването е да се изследва качеството на кашкавала. Отделните
търговски марки са изследвани по основни физикохимични показатели.
Обхванати 10 търговски марки кашкавал предлагани на българския пазар.
Резултатите от изпитването са публикувани на интернет страницата на "Активни
потребители".
Сравнително изследване – тежки метали в рибата
Целта е изпитване на замразена риба. Отделните търговски марки са изпитани по

показател за безопасност - наличие на тежки метали.
Проучването подпомага информирания избор на потребителите и въздейства върху
поведението на компаниите и/или на законодателните и регулаторните органи в
страната.
В изпитването са обхванати 12 марки замразени и опаковани риби, предлагани на
пазара в България.
Резултатите от изпитването са публикувани на интернет страницата на "Активни
потребители".

Проучвания
През 2017 г. БНА "Активни потребители" извърши:
1 проучване на стоки и 3 проучвания на услуги, предлагани на българския пазар.
Тема
Продукти с метанол (2017)
Можем ли да прекратим договор с
телеком? (2017)
Процедури за жалби в
авиокомпаниите (2017)
прилагане на Единна зона за
плащания в евро (SEPA) (2017)

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

Проучване – продукти с метанол
Целта на проучването е да се установи наличие на метанол в популярни видове
течност за чистачки. Проучването обхваща видове течности за чистачки,
предлагани в големите търговски вериги.
В проучването са обхванати 14 вида течности за чистачки, предлагани в
големите търговски обекти в България.
Резултатите от проучването са публикувани на интернет страницата на "Активни
потребители".
Проучване – Можем ли да прекратим договор с телеком?
Целта на проучването е събиране, анализ и посочване на конкретни резултати
във връзка с наличната актуална информация за договорните клаузи, съдържащи
се в Общите условия на български телекомуникационни оператори в частта
относно предсрочното прекратяване на срочни договори. Целта е да се провери
дали и доколко се съдържат неравноправни клаузи, предвиждащи изискване за
заплащане от потребителя на прекомерни суми/неустойки като условие за
прекратяване на съответния договор.
В проучването са обхванати 21 телекомуникационни компании в България,

предоставящи мобилна и фиксирана телефония, кабелна ТV и интернет.
Резултатите от проучването са публикувани на интернет страницата на "Активни
потребители".
Проучване – Процедури за жалби в авиокомпаниите
Целта на проучването е провеждане на сравнително изследване на
съдържащата се информация на интернет страниците на 21 авиокомпании, които
извършват редовни полети от и до летища в България (София, Варна, Бургас).
Целта е да се провери дали и доколко се съдържа достъпна информация относно
задълженията на авиокомпаниите и правата на пътниците – потребители на
предлаганата услуга при закъснения, отмяна и отказан достъп до борда на
самолета.
В проучването са обхванати 21 авиокомпании.
Резултатите от проучването са публикувани на интернет страницата на "Активни
потребители" в началото на 2018 г.
Проучване – Прилагане на Единна зона за плащания в евро (SEPA)
Целта на проучването е да събере, анализира и установи конкретните резултати
във връзка с въвеждане на системата SEPA от българските банки – доставчици на
платежни услуги.
В проучването са обхванати 20 бр. кредитни институции – лицензирани банки.
Резултатите от проучването са публикувани на интернет страницата на "Активни
потребители" в началото на 2018 г.

Медийни участия и публикации
През 2017 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 на Българска национална асоциация
Активни потребители през 2017 година
Дата
Тема
06.01.2017
Сладкарско изделие ли е лютеницата?
18.01.2017
Защо и как да избягваме продукти с метанол?
05.04.2017
Можем ли да спасим кашкавала?
25.09.2017
Сравнително изпитване на тежки метали в риба
20.10.2017
Изчиства ли се от фалшификации кравето масло?
01.12.2017
Може ли да се прекрати договор с телеком?
21.12.2017
Какво съдържат готовите салати?

Съобщенията са достъпни на http://aktivnipotrebiteli.bg/
Медийно присъствие и участия на Българска национална асоциация Активни
потребители през 2017 г.
Категория
Брой
Интернет издания
554
Вестници и списания
57
Радио
Дарик радио
18
Българско национално радио
55
Други
16
Общо радио участия
89
Телевизия
Бтв
21
БНТ
19
Нова ТВ
18
Bulgaria On Air
11
Други
16
Общо телевизионни участия
85
Общо
785
Медийни участия, разделени по теми

Тема
Въпроси, свързани с кредитни институции
Лютеница
Краве масло
Електроснабдяване и топлоснабдяване
Потребителски права
Кашкавал
Мобилни оператори
Риба
Нелоялни практики
Други хранителни продукти
Други

Брой публикации
37
96
87
67
60
66
51
49
52
69
154

ПУБЛИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Образователни кампании в учебни заведения
22.03.2017 г.
Лекция, пред студенти от Университета за национално и световно стопанство
(УНСС), гр. София, посветена на темата за онлайн търговията, гаранции и
рекламации, лектор - д-р Богомил Николов – изпълнителен директор на БНААП
05.05.2017 г.
Среща дискусия на тема: „Правата на потребителите и как могат да ги
защитават”

Организатор: Национална финансово-стопанска гимназия (НФСГ)
Програма:Запознаване на учениците и техните преподаватели с основните им
права на потребители и възможностите за защита при възникнал спор с търговец
Участие на представител на БНААП - д-р Богомил Николов – изпълнителен
директор на БНААП
21-25.06.2017 г.
Международна лятна школа по комуникация, преговори, медиация
гр. Поморие
Организатор: Професионална асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/, с
подкрепата на Национална асоциация на медиаторите /НАМ/
Програма: Разглеждане на теми по медиация и специализирано обучение по
търговска медиация, семейна медиация, решаване на потребителски спорове и др.
Участие на представител на БНААП – д-р Богомил Николов – изпълнителен
директор на БНААП – по темата за решаване на потребителските спорове

Други Публични мероприятия
През 2017 година АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ организира и взе активно участие в
множество публични мероприятия в страната.

Информационни кампании и конкурси
29 юли 2017 година
Кръгла маса „Знак на доверие за интернет търговия”, Парк хотел „Витоша” –
гр. София
Организатор: Българска национална асоциация „Активни потребители”
Програма: Кръглата маса бе насочена към онлайн търговци на стоки, към крайни
потребители в Интернет. Присъстваха представители на бизнеса, потребителски
организации и държавни контролни органи. В рамките на кръглата маса бяха
обсъдени Концепция за създаване на знак на доверие, основните критерии,
процедурите за верификация. Въз основа на резултатите от проведените дискусии
се оформи заключителният документ на Концепцията.
Модератори: Д-р Богомил Николов и адв. Елица Попхлебарова
06.06.2017 г.
Конференция на тема „Превенция на проблемните плащания в ютилити
сектора”
Организатор: Новините Груп
Програма: Обсъждане на темата за превенция на проблемните плащания, в т.ч.
възможна ли е промяна на потребителските навици на плащане.
Участие в дискусията по темата за правата на потребителите - д-р Богомил
Николов – изпълнителен директор на БНААП.
12.06.2017 г.
Номинация за БНААП в категория „За личност или организация, допринесла за
отграничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна
позиция” в Национален конкурс за награди „Икономика на светло за 2016 г.” Организатор: Асоциация на индустриалния капитал в България и Национален
център „Икономика на светло”
Участие на представител на БНААП - д-р Богомил Николов – изпълнителен
директор на БНААП
16.06.2017 г.
Кампания за децентрализация на енергийната система и за стимулиране на
използването на възобновяеми енергийни източници и активно участие на
гражданите

Оргатнизатори: „Грийнпиийс България; Българска соларна асоциация, БНААП,
Център за енергийни решения и др.
Обръщение към институциите, изготвено и подписано от организаторите
Семинари, конференции, кръгли маси
09.03.2017 г.
Кръгла маса на тема „Ефективност на гражданския контрол върху
дейността на монополите”, проведена на хотел „Св.София”
Организатор: Български енергиен форум, гр. София
Програма: Обсъждане на механизмите за ефективен граждански контрол върху
дейността на монополите, в т.ч. правата на потребителите на монополни услуги
Участие на представител на БНААП - Деян Петров – презентация на тема:
„Монополните услуги и правата на потребителите“
14.03.2017 г.
Кръгла маса на тема: „Информационни технологии в полза на
потребителите”, София Тех Парк, посветена на Световния Ден на
потребителите - 15 март
Организатори:
потребителите

Министерство

на

икономиката

и

Комисия

за

защита

на

Програма: Обсъждане на възможностите и предизвикателствата на цифровата
икономика за потребителите и бизнеса.
Участие на представител на БНААП - д-р Богомил Николов – изпълнителен
директор на БНААП
15.03.2017 г.
Кръгла маса на тема „Играчката – забавна, полезна и безопасна“, посветена на
Световния Ден на потребителите - 15 март
Организатор: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Български
институт за стандартизация и КЗП
Програма: Обсъждане на възможностите как да се гарантира пускане на безопасни
продукти на пазара в европейското икономическо пространство (ЕИП), със
специално внимание към безопасността на децата, свързана с играчките
Участие на представител на БНААП – Богомил Николов – презентация на тема
„Игрите в интернет”

24.03.2017 г.
Кръгла маса на тема „Глобалните цели за устойчиво развитие в България” ,
проведен на
Организатор: WWF
Програма: Обсъждане на темата за ролята на избора за потребление на
устойчиво произведени риба и морски продукти, европейските потребители биха
оказли влияние върху поминака на хората в развиващите се страни; разглеждане
на икономическите и социални аспекти на този процес.
Участие на представител на БНААП - Гл.ас. д-р Нина Кръстева Типова – член на
УС на БНААП
25.04.2017 г.
Обществена дискусия на тема „Срещу прилаганите лоши практики на ЧСИ,
банки, монополи и фирми за бързи кредити”, проведена на
Организатор: Омбудсман на РБългария
Участие на представител на БНААП - д-р Богомил Николов – изпълнителен
директор на БНААП
06.06.2017 г.
Конференция на тема: „Енергийни граждани в Европа – къде сме ние”,
проведена на, Дома на Европа (Представителство на ЕК в Европа)
Организатор: Българска соларна асоциация
Програма: Обсъждане на темите, свързани с потреблението на енергия от
различни енергийни източници, правата на потребителите при провеждане на
политиката за енергийна ефективност и управление на енергийните системи.
Участие на представител на БНААП - д-р Богомил Николов – изпълнителен
директор на БНААП

18.09.2017 г.
Форум „Европа на два стандарта при храните – защитени ли са правата на
българските потребители?“, сградата на Народното събрание на Република
България
Организатор: Омбудсман на РБългария
Участие с изказване на представител на БНААП - Богомил Николов –
изпълнителен директор на БНААП
09.06.2017 г.
Кръгла маса на тема: „Потребителските права в дигиталната сфера”, Голямата
конферентна зала на УНСС

Организатор:Университет за национално и световно стопанство и Международен
правен център
Участие на Богомил Николов – изпълнителен директор на БНААП
Пресконференции
Пресконференция на тема:
„Представяне на резултатите от изпитване на 10 марки краве масло”, гр.
София (20.10.2017 г.)
Представяне на резултатите от лабораторните изпитвания на най-популярните
марки краве масло в България, които обхващат – съдържание на мазнини, водно
съдържание, протеини и наличие на неспецифични добавки (немлечни мазнини и
натамицин).

Активни потребители в Интернет:
Асоциацията предоставя богата информация за потребителите чрез Интернет, която
е достъпна за потребителите чрез няколко уебсайта:

Интернет страница на АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ:
http://www.aktivnipotrebiteli.bg/
http://www.bnap.org/

В края на 2017 страницата има над 14 224 регистрирани потребители и страницата
се радва на висока посещаемост.
Месец

Уникални
посетители

Брой посещения

Разгледани
страници

януари 2017

39,129

57,769

318,512

февруари 2017

28,455

41,878

262,005

март 2017

31,595

47,404

489,251

април 2017

35,184

53,330

1,142,613

май 2017

30,735

47,665

1,167,570

юни 2017

29,686

46,683

997,760

юли 2017

28,098

43,342

1,012,477

август 2017

30,492

47,800

1,036,975

септември 2017

37,012

56,506

1,081,629

октомври 2017

87,122

130,786

1,389,606

ноември 2017

34,185

54,620

969,015

декември 2017

38,568

58,849

986,158

ОБЩО

450,261

686,632

10,853,571

Актуализация на интернет страницата

През 2017 г. са публикувани 17 нови статии, 49 броя седмичен бюлетин, 7
прессъобщения и 6 теста и проучвания на продукти.

Потребителски форум – форума на БНААП има общо 13 995 регистрирани
ползватели.
http://forum.aktivnipotrebiteli.bg/

Активни потребители във Фейсбук
Страницата е създадена в края на август 2010 година и до края на 2017 година има
7 607 приятели.
http://www.facebook.com/pages/активнипотребители/

Активни потребители в Туитър
Страницата е създадена през януари 2010 и до края на 2017 има 325
последователи. В нея са публикувани 747 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 2017 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 БНААП предоставя консултации, формуляри за улеснение
и подпомага потребителите при изготвяне на жалби към различни институции.
През 2017 година, представители на БНААП са участвали в 105 бр.
помирителни производства.
Жалби и работа с потребители през 2017 година
Общо предоставените консултации на потребители/съдействие при изготвяне на
жалби, в 11-те приемни на БНААП, са както следва:
Персонални и юридически консултации – 1041 бр.
Телефонни консултации – 2 491 бр.
Писмени консултации, в т.ч. по ел.поща – 369 бр.
Защита на колективните интереси на потребителите
а) искове по чл. 188 от Закона за защита на потребителите за присъждане на
обезщетение за увреден потребителски интерес;
1. Гр.д.№ 3989/2017 год., Софийски апелативен съд ГО 1 състав;
Жалба срещу Решение 2725/2017 г. на СГС по гр.д. 16588/2015 г., ГК, 1-во отд. 1ви
с-в.
Жалбоподател: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Ответник: БТУР ЕООД
Състояние: Съдебно заседание на 15.03.2018 г.; Предстои решаване.

б) искове по чл. 186, ал.3 от ЗЗП за прогласяване като нищожни неравноправни
клаузи в общи условия и типови договори.
1. Гр. д. 11846/2016 г., ГО, 1-1 с-в, СГС Колективен съдебен иск (по чл. 186, ал. 3
(по реда на глава 33 ГПК)) за преустановяване прилагане и отстраняване на клауза
на т. III.1.1, т. IV.1 и т. XII от Общите условия към договор за организирано
пътуване, предлагани от „Лале Тур” ООД като неравноправни.
Ищец: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ; конституиране на БНААП като
съищец в производството
Ответник: „Лале Тур” ООД
Състояние: Молба от БНААП на основание чл. 383 ГПК с вх. № 168214/13.12.2017 г.
за приемане за участие в производството; Определение на СГС, ГО, 1-1 с-в от
02.02.2018 г. за конститутиране на осн. Чл.383, ал.1 от ГПК на БНААП като съищец
в производството и Призовка за страна за насрочено дело на 25.05.2018 г.
2. Гр. Дело 15456/2016 г., ГО, 1-9 с-в, СГС Колективен съдебен иск (по чл. 186, ал.
3 (по реда на глава 33 ГПК)) за прогласяване на неравноправността, респективно
нищожността на неравноправни клаузи.
Ищец: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Ответник: „ИМОТЕКА” АД
Състояние: Молба от БНААП на основание чл. 383 ГПК с вх. № 168217/13.12.2017 г.
за приемане за участие в производството.
3. Гр.д.№ 16746/2014 година, Софийски градски съд ГО 1-5 състав
Иск по чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 148, ал. 1 от ЗЗП и чл. 379 от ГПК.
Ищец: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Ответник: „Космо България Мобайл” ЕАД
Състояние: Участие на БНААП в процеса, съдебно заседание на 07.03.2018 година.
4.Т.д. 133/2016 г., Окръжен съд Пазарджик, ТО, 1ви с-в.
Колективен съдебен иск (правно основание: чл. 186, ал. 3 отЗЗП (по реда на глава
33 ГПК)) за преустановяване прилагането и отстраняването на неравноправни
клаузи от „типов договор за доставка на вода”, предлаган от „В и К – Белово”
ЕООД.
Ищец: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Ответник: „ВиК - Белово” ЕООД
Състояние: Участие на БНААП в процеса, за решение.
5. Гр. д. 8757/2016 г., Гражданско отделение 1-17 състав, Софийски градски съд.
Колективен съдебен иск (по чл. 186, ал. 3 ЗЗП (по реда на глава 33 ГПК))
За прогласяване на неравноправни клаузи от типов „Договор за услуги” на „Макс
Телеком” ООД и на неравноправни клаузи от „Общите условия за уреждане на
взаимоотношенията между „Макс Телеком” ООД и абонатите и потребителите,
ползващи интернет услуги и услуги за пренос на данни чрез обществената
електронна съобщителна мрежа на „Макс Телеком” ООД;
Ищец: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Ответник: „Макс Телеком” ООД
Състояние: Участие на БНААП в процеса съгласно Протокол от 10.11.2017 г. на
съдебния състав

6.Гр.д.№ 20151200100266/2015 година, Окръжен съд Благоевград, Решено на
10.07.2017 година
Иск по чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 148, ал. 1 от ЗЗП и чл. 379 от ГПК
Жалбоподател: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Ответник: „ТЕЛЕКОМ ГРУП” ЕООД
Състояние: Участие на БНААП в процеса. Подадена от КЗП жалба против
решението на Окр.съд Благоевград. Образувано дело №79/2018 г. на Апелативен
съд – София, 9 с/в, насрочено заседание на 21.03.2018 г.

Подадени писмени сигнали, становища и предложения към държавни
институции и учреждения
През 2017 година са подадени 16 бр. сигнали до контролни органи,
изпълняващи функции за защита на потребителите, както следва:
• Комисия за защита на потребителите – 13 бр.
• Комисия за защита на конкуренцията – 1 бр.
• Българска агенция за безопасност на храните – 2 бр.
През 2017 година БНААП предостави пред различни органи на държавната
власт 16 бр. становища, предложения и/или проекти на нормативни актове,
свързани със защита на потребителите, както следва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Европейска Комисия – 2 бр.
Народно събрание – 1 бр.
Министерски съвет – 1 бр.
Омбудсман на Република България – 2 бр.
Министерство на икономиката – 2 бр.
Министерство на туризма – 2 бр.
Министерство на околната среда и водите – 1 бр.
Министерство на финансите – 1 бр.
Министерство на здравеопазването – 1 бр.
Министерство на енергетиката – 1 бр.
Комисия за защита на конкуренцията – 1 бр.
Комисия за енергийно и водно регулиране – 1 бр.

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 - сътрудничество в областта на популяризиране на устойчивото развитие и
биологични продукти.
Съюз на пивоварите в България – меморандум за сътрудничество и участие в
Съвет за саморегулация на търговските комуникации
Професионална асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/ и Асоциация за
устойчиво небанково кредитиране /АОНК/ - участие в Национална асоциация за
извънсъдебни спогодби НАИС - www.nais.bg
Представителство в консултативни органи, комисии, работни групи, касаещи
защитата на потребителите
През 2017 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
• Министерство на финансите, Работна група 26 „Финансови услуги”
• Национален съвет по саморегулация
• Обществен съвет в сектор „Информационни технологии и съобщения” към
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
• Потребителски съвет към ЧЕЗ България
• Агенция за устойчиво енергийно развитие, Работна група „Топлинна
енергия”
• Национален съвет по туризъм

