ОТЧЕТ
за дейността на
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ
АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
за 2010 година

І. Организационно развитие
Извършена е пререгистрация отразяваща промените в наименованието,
адреса на регистрация и устава на асоциацията приети от Общото събрание
на на 27.12.2009г.
Подадена е годишна отчетна информация в Централен регистър на
сдруженията с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност към Министерство на правосъдието.
БНААП е определена за квалифицирана организация по смисъла на
Закона за защита на потребителите.
БНААП не е определена за представително потребителско сдружение
по смисъла на Закона за защита на потребителите за 2010 година.

ІІ.Информационна и образователна дейност
Издания:
Новоиздадени през 2010

Списание
АКТИВНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ
Брой 1-10, 2010, 28
стр. А4, тираж 10001500, цена 3 лв.

Европейски дневник 2010/2011 - ученически
дневник съдържащ практически съвети за
ученици - как де се възползват от
Европейските си права да потребяват поздравословни, безопасни стоки и храни и да
са защитени като потребители. 128
календарни страници и 96 страници с
текстове и информация, А5, тираж 56 000,
безплатно разпространение

Наръчник за учители 2010/2011 – 32 стр., А4, тираж 2 400,
безплатно разпространение.

1. Нелоялни търговски практики

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

2. Договори и права

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

3. Продажби от врата на врата

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

4. Обявяване на цените

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

5. Гаранции

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

6. Безопасност на стоките

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

7. Телекомуникационни услуги

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

8. Финансови услуги

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

9. Пазаруване в интернет

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

10. Права при полет

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

11. Пакетни почивки

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

12. Таймшеър

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

13. Къде да се оплачете

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

14. Станете активни потребители

6 стр., тираж 8 000, безплатно разпространение

15. Потребителски кредит и потребителски права

6 стр., А4, тираж 8 000, безплатно разпространение

Извънреден мини брой на списание АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

8 стр. А5, тираж 5 000, безплатно разпространение

Листовка “СПРАВОЧНИК на Е номерата”
второ издание, 16 стр., 9/6, тираж 10 000,
безплатно разпространение

Информационна листовка за членство в АКТИВНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ
2 стр. А5, тираж 5000, безплатно разпространение

Информационна брошура за членство в АКТИВНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ
6 стр. тираж 10 000, безплатно разпространение

Информационна картичка за членство в АКТИВНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ
1 стр., тираж 5000, безплатно разпространение

Разпространявани собствени издания:






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 2010 година извършването и публикуването на сравнителни тестове на
продукти беше увеличено два пъти спрямо предходната 2009 година.
Тест
Публикация
Тест на диетични хлябове
Потребителски тест на тестени закуски
Потребителски тест на колбаси
Тест на 18 модела ютии
Тест на 30 модела мобилни телефони
Тест на енергоспестовни лампи
Тест на авиокомпании
Тест на фотоапарати
Тест на вода за уста
Тест на детски колички
Сравнителен тест на 21 модела навигационни
системи за автомобили
Тест на 37 инчови телевизори
Сравнителен тест на 16 модела слънцезащитни
продукти
Тест на 14 модела нискобюджетни мобилни
телефони
Тест на 15 модела прахосмукачки
Тест на 13 модела фотоапарати
Тест на 21 модела принтери
Тест на детски столчета за автомобил
Тест на 32 инчови телевизори
Сравнителен тест на тоалетна хартия

1 / 2011
9-10 / 2010
9-10 / 2010
9-10 / 2010
9-10 / 2010
8 / 2010
8 / 2010
7 / 2010
7 / 2010
6 / 2010
6 / 2010
5 / 2010
5 / 2010
4 / 2010
4
3
3
2
2
1

/
/
/
/
/
/

2010
2010
2010
2010
2010
2010

Изследвания тип ТАЕН КЛИЕН
Тема
Публикация
Консултантните на Мтел, Виваком и Глобул четат от
8 / 2010
брошури
Само
6
банки
информират
коректно
за
9-10 / 2010
потребителските кредити
Финансови проучвания
Тема
Касови банкови преводи
Роуминг услуги
Такси при теглене от банкомат

Публикация
5/2010
2/2010
3/2010

Медийни участия и публикации
През 2010 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 започна
регулярно предоставяне на информация за медиите под формата на
прессъобщения.
Списък на тематичните прессъобщения през 2010 година
Дата

Тема

23.02.2010

Държавните такси да се плащат в брой или с таксови марки

4.03.2010

Светофарна система за етикетиране на храни

16.04.2010
19.04.2010
27.04.2010
9.6.2010

15 март, Световен ден на потребителя Информирайте се,
преди да гласувате с портфейла си
Полети по време на вулкан
Лесен тест показва колко нитрати има в зеленчуците
Следенето в интернет нарушава правата на потребителите
Решаващо гласуване в Европарламента за храните

17.6.2010

Българите имат право да теглят заеми в целия Евросъюз

22.6.2010

Разговорите в роуминг поевтиняват от 1 юли 2010 година
Срочните договори с мобилните оператори нарушават
правата на потребителите
Забрана на транс-мазнините в храните, не само в млякото
Кои надписи върху слънцезащитните продукти подвеждат?
Туристите в ЕС не са защитени при резервации по интернет
Как да пазаруваме сигурно по интернет?
Как да изберем безопасна ученическа раница?
„Активни потребители” настоява за ясни и съпоставими
банкови такси
Сайтовете за онлайн търговия с електроника - по-сигурни от
2009 година
Как да изберем безопасни детски играчки?
Кампания “Таен клиент” – Консултантните на Мтел, Виваком
и Глобул четат от брошури
Активни потребители иска преносимост и на топлинните
счетоводители
Посетители на „Месомания 2010” избраха „Продукт на
потребителя”
Кампания “Таен клиент” - Само 6 банки информират
коректно за потребителските кредити
10 начина да намалим разходите по Коледа

14.03.2010

23.6.2010
20.07.2010
27.07.2010
9.08.2010
19.08.2010
8.09.2010
13.09.2010
17.09.2010
23.09.2010
11.10.2010
25.10.2010
15.11.2010
29.11.2010
15.12.2010

Медийно присъствие и участия на Активни потребители през 2010г.
През 2010г. наблюдаваме увеличаване на медийните участия в сравнение с
предишната година почти два пъти. По-конкретно – от по-малко от 500 участия
през 2009 г, до над 1000 през 2010 г.
Категория
Интернет издания
Вестници и списания
Радио
Дарик радио
Българско национално радио
Други
Общо радио участия
Телевизия
Бтв
БНТ
Нова ТВ
Други
Общо телевизионни участия
Общо

Брой
800
84
34
15
28
77
23
17
10
61
111
1072

Важно е да се подчертае, че публикациите на регионалните медии не попадат в
тази статистика. Асоциацията изпраща информация и на повече от 100 местни
журналисти в България, което предполага и публикуването на съществен брой .
Медийни участия, разделени по теми
Тема
Въпроси, свързани с банки
Етикетиране на храни
Топлоснабдяване
Мобилни оператори
Кампании „Таен клиент”
Интернет услуги
Роуминг
Слънчева защита
Транс-мазнини
ГМО
Права на пътниците

Брой публикации
114
32
30
49
99
51
23
29
21
20
30

Кампании
Информационна кампания
"В ЕС вие имате потребителски права! Отстоявайте ги!"
Кампанията има за цел да поощри потребителя да
търси информация и съвет от Активни потребители и
от Европейския потребителски център, ако има
проблеми при пазаруване или сделки с доставчици на
услуги. Основното послание на кампанията бе, че ЕС
предоставя редица права на потребителите и че те
могат да получават реални ползи, познавайки и
отстоявайки правата си.

Постери на основните послания в
кампанията

Среща с потребители в Казанлък

По време на кампанията са реализирани множество
дейности:
 21/1/2010г. – Пресконференция за старта на
информационната кампания за правата на
потребителите в България
 11/2/2010г. – Начало на седмична рубрика
„Активни потребители” по програма „Хоризонт”
на Българско национално радио
 15/3/2010г. - Кръгла маса „Добри практики при
потребителските кредити”
 Май, юни 2010г. – Информационен щанд на
„Активни потребители” в цяла България –
Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч,
Габрово, Велико Търново, Русе, Перник,
Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив,
Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора,
Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич,
Силистра, Шумен, Разград, Търговище.
 5/6/2010 г., 16/10/2010г. - Детски обучителен
спектакъл за безопасността на стоките в
Пловдив и София.
 27/10/2010г. – Информационен щанд на летище
София за потребителските права
 срещи със студенти
Кампанията в медиите и Интернет:
 Създаден е уебсайт на кампанията, в който се
публикува пълна информация за нея. Адресът
на страницата е :
http://www.aktivnipotrebiteli.bg/kampania/
 Публикации в Интернет форуми
 Издадени са 578 статии и новини
 43 медийни изяви във връзка с кампанията



Детско шоу в София

Многократно излъчване на рекламни клипове в
национален ефир

Издания:
 15
тематични
брошури
относно
потребителските права (тук могат да се опишат
една по една)
 Рекламни карета (от сайта на кампанията могат
да се извадят снимки)
 Печатни вложки
 Безплатни картички
 Флайери

Информационен щанд в Стара
Загора

Образователна потребителска интернет страница за обучение на потребителите
с 27 национални версии. Българска национална асоциация Активни потребители
осъществява поддръжка и актуализация на съдържанието по 3 потребителски
модула от сайта.

http://www.dolceta.eu/bulgaria/
“Международен панаир”- Пловдив
15/5/2010

Конкурс – дегустация “ПРОДУКТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ”

Конкурс – дегустация “ПРОДУКТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ”
“Месомания” и “Булпек” 2009
Дегустация на три категории месни продукти:
Луканка; Пилешки хапки; Пилешка шунка
Съвместно с Асоциация на месопреработвателите в България
Дегустация на три категории зърнени продукти:
Хляб грахам; Козунаци; Еклери
12/11/2010 Съвместно с Асоциация на хлебопроизводителите и сладкарите в България

Публични мероприятия
През 2010 година АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ организира и взе активно
участие в множество публични мероприятия в страната.
Събитие

Дата

Участие

22.01.2010

Презентация на Богомил
Николов

22 01 2010

Екип на БНААП

Round table
Consumer Rights Day

15.03.2010

Презентация на Богомил
Николов

Children Shows
Sofia
Plovdiv

5.06.2010
16.10.2010

Екип на БНААП

Откриване на информационна
кампания

Ден на отворените врати

Конкурс – дегустация “ПРОДУКТ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ”

15.05.2010

Екип на БНААП

Конкурс – дегустация “ПРОДУКТ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ”

12.11.2010

Екип на БНААП

30.09.02010

Презентация на Богомил
Николов

Март 2010

Срещи със студенти в
УНСС

Семинари, конференции, работни срещи
През годината представители на асоциацията са взели участие в над 50
семинари конференции и работни срещи в страната и чужбина.

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 2010 страницата има над 7 000 регистрирани потребители и се радва
на висока посещаемост.
Справка за посещаемостта на интернет страницата за 2010 г.
Уникални
посетители

Месец

Брой посещения

Разгледани
страници

януари 2010

35705

50991

1194711

февруари 2010

46628

68088

1837231

март 2010

35936

52842

1098789

април 2010

26864

41167

637642

май 2010

27905

43522

858830

юни 2010

29995

46363

683756

юли 2010

24942

37929

503948

август 2010

25090

37843

279242

септември 2010

30783

45022

262596

октомври 2010

32994

49071

282170

ноември 2010

38298

58430

525780

декември 2010

31688

49834

332485

ОБЩО

386 828

581 102

8 497 180



Специализирана интернет страница на информационна
кампания „В ЕС вие имате потребителски права, отстоявайте ги!”
http://aktivnipotrebiteli.bg/kampania/

 Потребителски форум
(www.bnap.org/f/ )
Форумът има над 5 000 регистрирани членове, които могат да публикуват
мнения и въпроси. Той е безплатен за всички ползватели.

http://www.bnap.org/f/


Активни потребители във Фейсбук

Страницата е създадена в края на август 2010 година и до края на годината
вече има 1500 приятели.

http://www.facebook.com/pages/активнипотребители/



Активни потребители в Туитър

Профилът в Туитър е създаден през Януари 2010 и в него през годината са
публикувани 149 съобщения по разнообразни теми.

http://twitter.com/activeconsumers


Образователна тематична интернет страница за интернет
безопасност, поддържана оп БНАП на 5 езика:

http://www.onlinechildprotection.org/

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 2010 година на територията на страната функционираха единадесет
контактни точки за връзка с БНААП в градовете София, Пловдив, Варна,
Бургас, Русе,
Разград, Сливен, Велико Търново, Ловеч, Пазарджик и
Сливница.
Посредничество при решаване на потребителски спорове
Предоставяне на формуляри за улеснение на потребителите при отправяне на
жалби – „Искане за предявяване правото на рекламация”, “Заявление до
помирителна комисия”, “Молба – жалба”, “Образец на жалба” до ДКЕВР.
Жалби и работа с потребители през 2010 година
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Защита на колективните интереси на потребителите
През годината не са завеждани нови колективни съдебни искове.
Подадени писменни сигнали към държавни институции и учреждения:
КЗП - 9
Министерство на вътрешните работи – 1
Министерство на финансите - 1
Висш съдебен съвет - 1
ЕК - 1

ІV. Представителство на интересите на потребителите
Участие в международни потребителски организации и мрежи:
Член на Потребителския интернационал
28.04.2005
http://www.consumersinternational.org/

(Consumers

International)

от

БНАП е член на BEUC (Beurau Europeen des Unions de Consommateurs) Европейска асоциация на потребителите от 30.11.2007
http://beuc.eu/
БНАП е член на TACD (Transatlantic Consumer Dialogue)– Трансатлантически
потребителски диалог от началото на 2007
http://www.tacd.org/
БНАП е член на ICRT (International Consumer Research & Testing) –
Международна организация за проучвания и тестове от 2009
http://www.international-testing.org/
Становища по разработвани документи и участия в кампании на Европейско
равнище:
Участие при обсъждането на инициативи на европейско равнище през
2010г.: Чрез участието на БНАП в Европейската асоциация на потребителите
(BEUC) са предоставяни становища по всички текущи инициативи на европейско
равнище. Приоритетни области – Потребителски договори, Дигитални права,
Енергия и устойчиво развитие, Финансови услуги, Хранене, Достъп до
правосъдие, Здраве и Безопасност.
Участие в партньорски мрежи с НПО
Национален съвет за саморегулация – участие в етичната комисия.
Национално сдружение на служителите от общини в направление търговия,
туризъм и защита на потребителите в Република България – експертно,
техническо сътрудничество, разработване на съвместни програми и проекти.
Фондация БИОСЕЛЕНА – партньорство за популяризиране на биологичните
продукти
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
Потребителски център ФОРУМ Ниш, Градска организация на потребителите
– Лесковац, Сърбия – трансгранично сътрудничество. Трансфериране на опит в
прилагането на Европейските директиви в областта на потребителската защита.

Представителство в консултативни органи, комисии, работни групи,
касаещи защитата на потребителите












През 2010г. БНАП участва в работата на следните консултативни органи:
Национален съвет за защита на потребителите – МИЕ (няма проведени
заседания)
Икономически и социален съвет
Междуведомствена работна група за изменение, допълнение и
актуализиране на Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията.
Обществен съвет за защита на потребителите на енергия – към
Министъра на икономиката енергетиката и туризма (няма проведени
заседания)
Работна група 21 „Защита на потребителите” към Съвета по
Европейските въпроси
Работна група 26 „Финансови услуги” към Съвета по Европейските
въпроси
Участие в работна група Електроника и Електротехника към ДАМТН във
връзка с провеждания конкурс „Златен медал и диплом” в рамките на
Международния технически панаир – град Пловдив.
Експертен съвет към Съвета за електронни медии
Национален съвет за саморегулация в рекламата
Обществен съвет към Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране
Съвета по акредитация на Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация”

Предложения, становища и проекти, свързани със защитата на
потребителите, представени от сдружението в органи на държавна власт
▪ Изработване на Становище относно изготвянето на Наредба касаеща схемата
„Училищен плод”.
▪ Участие в публично обсъждане прид ДКЕВР на измененията в Общите условия
на ЧЕЗ „Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД.
▪ Изработване на предложение за предприемане на мерки за ограничаване на
произволно завишаване на банковите такси при приемане на държавните такси.

