цена 3 лв
брой 4, 1
2012

Информира и предпазва при пазаруване
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Финанси
Застраховка „Гражданска
отговорност”

Електроенергия

Пререгистриране на партида

Тест на
смартфони
Тест на тигани

Пазар

Как да изберем нож
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Тест на смартфони
Съдържание

Изборът на смартфон става все по сложен и изисква задълбочено проучване.
С нашия тест ще се опитаме да улесним
избора ви.
стр. 12-16

Тест на тигани
Актуално

Новите правила
за хранителната
информация
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Специфични храни 6-7
Застраховка
„гражданска
отговорност

Оператор 01

01

”ЕВН БЪЛГАРИЯ
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД
гр.ПЛОВДИВ
ул.”ХРИСТО Г. ДАНОВ” 37
БУЛСТАТ: 123526430
No по ЗДДС BG123526430
-----------ОРИГИНАЛ---------------Ф хххххххххх/ 08.2011
Клиент
ФАМИЛИЯ, ИМЕ
ИТН ххххххх
Кл. номер хххххххххх
НАСЕЛЕНО МЯСТО
УЛИЦА НОМЕР

Как да се справим с
пролетната умора?

10

Facebook и личната
информация
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Срок за плащане: до 15.09.2011
Следващо отчитане:
01.09.2011г. – 08.09.2011г.
Следващо плащане:
01.10.2011г. – 15.10.2011г.

”При неплащане 10 дни след
крайния срок ЕВН ЕР има
право да преустанови
електрозахранването Ви”
Тел. за аварии 070010007
Тел за инфо:07001 7777
01 Артикул


005723
хх-хх-хххх 10:49

DY217947
36291136

Общо - кВч

22-23

Фактурата на EVN

Предмет на сделката
Консумирана ел. енергия
Електромер ххххххххх
От хх.07.11 до хх.08.11
Код старо ново
kWh
А Д 1100
1310
210
АН
300
380
80

21

Дата дан.събитие 25.08.2011
Съставена от:
Шифър: 0909
Касиер:ХАДЖИЕВ.ДИНКО
Касиер ID: 0001-0001
ПКО ххххххххххххх / хх.хх.хххх г.

Плащане на
месечните
сметки

стр. 17-20

8-9

Актуализирайте
данните си
”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
София,ул.”Акад.Стефан Младенов”1
Булстат:
121396123
ПС ПАЗАРДЖИК - 03
НАСЕЛЕНО МЯСТО УЛИЦА НОМЕР
ЗДДС: BG121396123

Консултирайте се с нашия сравнителен
тест и изберете най-подходящия за вашето домакинство тиган на достъпна за вас
цена.

3-4

24

Вино и грозде

25

Кухненски нож

26-27

Да разшифроваме
VIN-номера на
автомобила си

28

Автогол

29

Опасни стоки

31

Списание “Активни потребители!” не публикува търговски реклами. Издържаме се само от
вашата подкрепа. Купувайки списанието, вие поддържате независимостта ни от интересите на търговците!
Списание “Активни потребители!” публикува уникални, експертни и независими изследвания, които ви пестят време и пари. Без
вашата помощ то няма да може
да съществува! Можете да ни подпомогнете като се абонирате за
Списание “Активни потребители”!
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Списание “Активни потребители!” е списанието, което ви
помага:

• да получавате най-доброто
качество срещу парите си
•
•

да познавате правата си

да сте информирани за
важните потребителски теми

Разпространение
Венета Пейчева

ISSN 1314-0353

За контакт
София 1504
ул. “Врабча” № 26
тел. 02/989 01 06
факс. 02/989 01 07
bnap@bnap.org
www.aktivnipotrebiteli.bg

Актуално

Нова система за изхвърляне
на опасни отпадъци в София
Пилотната програма за извозване на
стари лекарства и опасни отпадъци в
София вече функционира.

Пилотната програма на Столична община, която позволява извозването на стари
лекарства, препарати и други опасни отпадъци чрез специален мобилен пункт, е
вече на разположение на потребителите в
София.

81 килограма
сладкарски продукти
бракувани в Шумен
81 килограма сладкарска продукция, от които торти, кремове и
сандвичи, са бракувани от инспекторите към Областна дирекция по
безопасност на храните град Шумен.
Продукцията е бракувана поради неспазване на температурния режим
на съхранение и липса на информация за произход.
При проверките в обектите от
търговската мрежа и общественото хранене, производствени предприятия и складове за съхранение
и търговия с храни, инспекторите
преустановиха дейността на 2 обекта - работнически стол и пиле на
грил, заради лоша текуща хигиена
и несъответствие на сградов фонд и
оборудване. Друг обект е с издадено
разпореждане за спиране на част от
дейността.

Местата на мобилния събирателен
пункт са посочени на сайта на общината и
всеки може да поръча дори екип в дома си.
Това става лесно с обаждане на телефон
0700 11 750.
Преди да бъде изхвърлен опасният отпадък се описва, посочва се колко тежи
и какъв е по вид. При предаването му се
подписва документ от страна на представител на общината, на фирмата и домакинството, пожелало услугата. Проектът
ще работи една година, а ако покаже добри
резултати, е възможно да бъде продължен.
Основните групи опасни отпадъци, които се събират по домовете са живачни
уреди, бояджийски материали, домакински препарати, химикали и лекарства с
изтекъл срок на годност. За да бъде класифициран като опасен, върху опаковката на
продукта трябва да е отбелязан поне един
от познатите знаци за опасни вещества.
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Няма минимално количество на отпадъците. Потребителите могат да подадат
заявка дори и само за един термометър.
Услугата е напълно безплатна. Заявките
могат да се подадат всеки работен ден от 9
до 18 часа на горепосочения телефон.

Внимание: Изпращат фалшиви
имейли от името на КЗП
В Комисията за защита на потребителите
(КЗП) са постъпили сигнали от граждани,
получили имейли с твърдението, че срещу
тях е подадена жалба в КЗП и покана да
проверят състоятелността на жалбата, за
да предприемат правни действия при необходимост. Проверката изисква да бъде
последвана връзка към интернет адрес и
въведен уникален код, предоставени от
подателя, както и да бъде посочена електронната поща и паролата за нея на потребителя.
Имейлите са изпращани от подател с
електронна поща info@pravnazashtita.com,
който се подписва като „Правна Защита”.
Комисията за защита на потребителите
започна проверка по случая. Съветваме ви
да не реагирате на подобни писма и в никакъв случай да не предоставяте свои данни.

Краве масло с
растителни мазнини
заловиха в БАБХ
Инспектори от Българска агенция
по безопасност на храните откриха
нерегламентирано влагане на растителни мазнини в краве масло. От
търговската мрежа и предприятието
на производителя са взети проби от
две партиди краве масло „Ния-класик“, произведени от “Милпак” ООД
град Дряново. При извършеното
лабораторно изследване е установено, че маслото е смес от млечна
и растителна мазнина, което не е
обозначено на опаковката.
Наличните количества от краве
масло „Ния-класик“ са възбранени
за реализация. За констатираните
несъответствия на производителя
е съставен акт. Временно е преустановено производството на Краве
масло “Ния-класик”.

www.aktivnipotrebiteli.bg
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Актуално

Apple с подвеждаща реклама
Австралийският орган за защита на
потребителите ACCC е обвинил Apple в
подвеждаща реклама на третото поколение на таблета iPad. Според обвинението, компанията умишлено акцентира в рекламата на 4G свързаността на
устройството си, въпреки че нито един
от мобилните оператори, партньори на
Apple няма мобилни мрежи от четвърто
поколение.
Ако Apple бъде призната за виновна, е възможно да й бъдат наложени
множество глоби. Предвижда се и да
бъдат върнати парите на всички онези
потребители, които са подлъгани, че
устройството може да използва 4G
мрежи в Австралия.

Бои за яйца с неизвестно
съдържание се продават в
търговската мрежа, показа
проверка на Асоциация
“Активни потребители”
преди Великден.

Все пак, възможно е Apple да не
бъдат осъдени. На много места по
света и особено в САЩ, HSPA+ мрежите биват рекламирани като 4G такива,
въпреки че в действителност представляват подобрена модификация на
3G. Вероятно Apple ще се опита да се
измъкне по този начин в Австралия.

Европейската комисия разследва
Google за злоупотреба
Европейските органи започнаха разследване срещу практиките на Google,
насочени към конкурентните компании.
Целта е да се установи дали търсачката гигант злоупотребява с лидерската
си позиция на пазара.

и платени резултати при търсене също
е подложена на наблюдение. Внесено
е твърдение, че търсачката е намалила броя на безплатните резултати и
все по-често поставя платените услуги
на челните места при търсене.

Обвиненията са, че компанията
поставя винаги в началото на резултатите от търсенето собствените си
продукти и услуги и по този начин
ограничава избора на потребителите. Подобно умишлено насочване на
потребителите към Google продуктите
може да се разглежда като манипулация на потребителския избор. Това
твърдение е подкрепено и от специално проведено проучване. Резултатите
от проучването показват, че сайтовете,
радващи се на най-голям брой посещения, пренасочени от търсачката,
са собственост на Google. От Европейската потребителска организация
(BEUC) лобират за справедливост и
информиран избор на потребителите.

Голяма част от жалбите са подадени
през ноември 2010 от няколко големи
конкурентни сайта, като Ciao (сайт за
пазаруване, собственост на Microsoft),
френската търсачка eJustice.fr и британският сайт за сравнение на цени
Foundem. Разследването бе подновено
и разширено от Европейската комисия, за да се установи дали лидерът
в интернет услугите злоупотребява с
позицията си.

Комисията е сезирана и за нарушаване на добрите практики по отношение на конкурентните на Google
сайтове. В обвинението се споменава,
че компанията използва своята силна
позиция на пазара, за да ограничи
достъпа до конкурентните сайтове и
да възпре потребителите от използването на услуги, предлагани от други
компании.
Политиката на Google за рекламните

Бои за яйца с
неизвестно съдържание

Всички повдигнати обвинения биха
имали негативен ефект върху потребителите на интернет услуги и свободата
им на избор. От BEUC обясняват, че
това е начин за манипулиране на пазара и потребителския избор, както и за
дискриминиране на конкуренцията.
Съвсем скоро се очаква обявяване
на позицията на Европейската комисия
по проблема. Ако бъде установено
нарушение, на компанията ще бъде
дадена възможност да реагира и да
промени практиките си, без да бъдат
налагани парични глоби. Ако се стигне
до санкции, то Комисията може да наложи глоба в размер до 10% от общия
оборот на компанията, за неспазване
на законодателството на ЕС.

Е-добавките, тоест оцветителите
(Е102, Е110, Е 122 и т.н.), които се
съдържат в боите, трябва да бъдат изписани на видно място върху
опаковката, с четивен шрифт. Някои
производители обаче продължават
да отпечатват съдържанието от
вътрешната страна на кутийката.
Така потребителят не може да се
информира за съставките, преди да
е извършил покупката. Той трябва да
си даде парите “на сляпо”, а чак след
разопаковането на съответната боя
за яйца, да разбере какво съдържа.
Друга практика, на която “Активни
потребители” се натъкна, е надписът
“безвредна” върху някои от боите. По
закон всички производители на бои
за яйца са длъжни да използват само
оцветителите, разрешени в Европейския съюз. Това значи, че всички бои
за яйца на пазара би следвало да са
безвредни. С надписа “безвредна” се
създава внушението, че на пазара се
продават и вредни бои за яйца или:
“нашата е безвредна, а другите не са”.
Съдържанието на някои бои за
яйца е изписано с прекалено малки
букви. Потребителят трябва да ходи
на пазар едва ли не с лупа, за да се
информира.

Нашият съвет
• Избягвайте бои за яйца, чието
съдържание не е изписано на видно място върху опаковката.
• Не се подвеждайте да търсите
бои с надпис “безвредна”. По Закона за храните това е задължително
за всички бои за яйца в търговската
мрежа. Производителят едва ли би го
изтъквал като свое предимство, ако е
сигурен в другите качества на продукта си.
• Ако шрифтът на съдържанието е
прекалено ситен и това ви затруднява да се информирате, накажете производителя с отказ от покупка. Така
ще го накарате да положи повече
усилия, за да ви спечели като клиент.

Права
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Новите правила за
хранителната информация
ЕС въвежда нови мерки за по-информиран
избор на потребителите.
В края на 2011 г. бе приет нов Регламент
(1169/2011) на ЕС уреждащ предоставянето на информация на потребителите върху
хранителните продукти. С него се определят допълнителни и подробни изисквания
за етикетиране на стоките и предоставената от производителите информация. Целта
е да се улесни здравословният и информиран избор на потребителите.
Основните промени в новите правила се
отнасят до:
Наименование на продукта
Въвеждат се по-строги правила относно
т.нар. „практики за обективно информиране”, които обхващат „фалшифицираните“ храни. Новите правила ще ни позволят
да разпознаваме имитациите на храни, които наподобяват други храни, но са произведени от съставки, различни от очакваните (например сирене, произведено с
растителни мазнини). Регламентът изисква в случай че в дадена храна нормално
използваните или естествено присъстващи съставки са били заместени с различни, етикетът да съдържа ясна индикация
за замяната.
Посочване на хранителна
информация
Досега, посочването на хранителна информация беше задължително само за продукти с определени хранителни или здравословни претенции (диетичен продукт,
съдържание на витамини, съдържание на
калций и т.н.). Това задължение вече се отнася за всеки хранителен продукт.
Четливост на етикета
Голяма част от оплакванията на потребителите досега се отнасяха до четливостта на етикетите. Много производители
злоупотребяват в това отношение, като
включват необходимите данни в етикетите, но по такъв начин, че е практически
невъзможно те да бъдат разчетени било
заради много малки букви, било заради
липсата на контраст между останалите
цветове.
Чрез новия регламент се поставя акцент
върху четливостта на етикетите. Задължителните данни се посочват на опаковката

или на прикачен към нея етикет по начин,
3. Яйца
който гарантира ясна четливост, с размер
4. Риба и рибни продукти
на шрифта най-малко 1,2 мм. Информа5. Ядки – бадеми, лешници, орехи, кашу и др.
цията на етикетите по никакъв начин не
6. Фъстъци (те са в отделна категория
може да се скрива, затъмнява, отнема или заради повишения риск от алергични репрекъсва от какъвто и да било текст или акции при тях)
изображения.
7. Мляко и млечни продукти
8. Серен диоксид и сулфити с концентрация над 10 mg/kg
Страна на произход
9. Соя и соеви продукти
Преди приемането на регламента, посоч-

ването на страна на произход беше задълНовите правила вече се прилагат на
жително при етикетиране на продукти от
практика
от някои производители, но ще
говеждо и телешко месо и за определени
бъдат
задължителни
за всички производипродукти като мед, плодове и зехтин.
тели едва след изтичането на преходен пеС приемането на регламента приложени- риод до декември, 2014 г., за да могат проето на това изискване се разширява, като изводителите и търговците да се адаптират
то вече обхваща и свинското, овчето, козе- към съответните изисквания.
то и пилешкото месо.

Предвидено е през 2014г. Европейската комисия да представи на Европейския
парламент и на Съвета доклад за възможното разширяване на приложното поле на
задължението за посочване на страна на
произход и спрямо други продукти.
Алергени
В новия регламент е включено задължение за предоставяне на информация
относно вещества, които предизвикват реакции на непоносимост и по-специално за
алергени.
Ако досега алергените са били просто
посочвани като съставка на съоветния
продукт в съдържанието, то от тук нататък
наличието на алергени ще бъде обособено
отделно от съдържанието. Разграничено от
останалите съставки, наличието на такива
вещества ще може да бъде по-ясно идентифицирано.
Алергените ще трябва да бъдат посочвани и за предварително неопаковани
продукти, които се продават на крайния
потребител (продукти от топли и студени
витрини в супермаркета, например).
Най-общо, веществата които са от вид
да причинят алергии или непоносимост се
разделят на няколко групи:
1. Зърнени култури съдържащи глутен –
такива са пшеница, ръж, ечемик, овес и др.
2. Ракообразни – раци, скариди, омари и др.

Полезни
съвети
• Преди да закупите стоката, прочетете етикета. Това важи особено за
продукти, които не познавате. Така
най-добре ще разберете дали конкретният продукт отговаря напълно на
вашите изисквания.
• Избягвайте да купувате храни,
които не са снабдени с етикети на български език!
• Не се влияйте от рекламните
текстове и търсете съдържателната
информация!
• Ако част от информацията в етикета липсва или е неясна, не се принеснявайте да питате продавача. Той
има законово задължение да ви я предостави.
• Преди употреба на стоката се запознайте внимателно с информацията
за приготвяне, рисковете и начините
за тяхното избягване.
• Внимавайте да не бъдете подведени с етикет за „биологичен продукт”!
Сертифицираните биопродукти винаги
съдържат наименование и номер на
контролен орган.
• Избагвайте хранителни продукти
като яйца и месо предлагани на открито! Освен че е забранена продажбата им на открито, може да рискувате
здравето си!
www.aktivnipotrebiteli.bg
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Хранене

Специфични храни
„Активни потребители” ви предоставя
списък на специфичните храни и
изискванията на ЕС към етикетирането на
този тип стоки

Храните предназначени за определени групи потребители или
съдържащи съставки, различни от обичайтите, трябва да отговарят на специфични изисквания. Поради естеството на продуктите, ЕС налага по-подробно представяне на информацията
върху етикетите на тези стоки и следи за изпълнението на наредбите.
Обозначаване на ГМО
Храните произведени или съдържащи генетично модифицирани съставки (ГМО) са разрешени за продажба и консумация,
но това трябва ясно да бъде обозначено върху етикета на съответната храна, ако съдържанието на ГМО е над 0,9% от общото
съдържание на храната. Изискването важи както за пакетираните, така и за непакетираните храни и се прави, за да позволи
на потребителите да направят свободен и напълно информиран
избор.
В случай че храната съдържа или се състои от ГМО над 0,9% на
опаковката задължително се изписват:
• количественото съдържание
• уникалният идентификатор на ГМО
• и думите „Съдържа ГМО“
Изписването трябва да бъде в размер не по-малък от 25 на сто
от опаковката, с главни букви, с контрастен на останалата част
от текста цвят.
Когато храната се състои от повече от една съставка, думите
„генетично модифициран“ или „произведен от генетично модифициран (името на съставката)“ трябва да присъства в списъка
със съставките в скоби непосредствено след въпросните съставки;
Облъчени храни
Някои храни се подлагат на облъчване с йонизиращо лъчение.
Това се прави с цел унищожаване на болестотворните микроорганизми; намаляване развалата на храните, чрез унищожаване
на гнилостните микроорганизми; намаляване загубите при съхранение, чрез забавяне на зреенето, прорастването или покълването; премахване на вредните за растенията и храните от растителен произход насекоми; ограничаване на микроорганизмите
за понижаване на здравния риск. Най-често на подобна обработка се прилагат картофи, лук и чесън, сухи подправки, билки
и чайове, зърно, брашно и зърнени изделия, боб, леща и ориз,
плодове и зеленчуци, месо и месни продукти, рибаи морски деликатеси, ядки и кафе на зърна.
Всяка храна, която е била облъчена с йонизиращо лъчение, в
близост до наименованието си трябва да носи означението „облъчено“ или „обработено с йонизиращо лъчение“.

Биологични храни
Биологичните храни са продукт на биологичното земеделие,
които са отгледани или преработени без използване на синтетични вещества при отглеждането като синтетични торове, пестициди, антибиотици, хормони и др. В този списък се включват
и хранителни добавки (консерванти, оцветители, изкуствени
подсладители) и помощни вещества при преработката. При биологичните храни е забранено използването на ГМО.
Съществуват утвърдени правила за етикетиране и реклама на
биологичните продукти. Те трябва да съдържат:
• означение, отнасящо се до начина на земеделско производство
• данни за производство или внос от страна, спазваща международните изисквания за биопроизводство
• свидетелство за контрол от редовния контролен орган за
производство или внос
Трябва да се подчертае, че думите „биологичен”, „екологичен”,
„органичен” и съответно „био” и „еко” могат да се използват
единствено за сертифицирани биологични продукти.
Храни за кърмачета
Храните за кърмачета трябва да се предлагат под наименованията „храни за кърмачета до 4-6 месеца“ и „храни за кърмачета над 4 месеца“. Наред със задължителната за всички храни, те
трябва да посочват:
• енергийната стойност в kJ и kcal и съдържанието на белтъци, мазнини и въглехидрати;
• количеството витамини и минерали, холин, инозитол,
карнитин и таурин;
• инструкции за правилно приготвяне на продукта и предупреждение за възможни рискове за здравето в случай на неправилно приготвяне.
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Етикетът на храните за кърмачета не трябва да съдържа текстове, които могат да внушат, че храните са заместители на майчината кърма, както и определенията „хуманизирани“ и „матернизирани“.
Етикетите на храните за кърмачета до 4-6 месеца посочват и:
• информация, че продуктът е подходящ да задоволи специфичните хранителни потребности на новородени в случаите, когато те не са кърмени;
• указание, че кърмачета над 4 месеца трябва да получават
необходимото им количество желязо от други източници, ако
към храната не е добавено желязо;
• текст, изтъкващ първостепенното значение на кърменето и текст, препоръчващ храните за кърмачета да се използват
само след консултация с лекар или фармацевт.
Етикетът не трябва да съдържа изображения на бебета или
други образи или текст, които да идеализират употребата на този
продукт.
Етикетите на храните за кърмачета над 4 месеца посочват и:
• информация, че продуктът може да се използва само от
кърмачета над 4 месеца;
• указание, че продуктът се използва само като част от храненето;

• енергийната стойност в kJ и kcal, съдържанието на белтък, въглехидрати и мазнини;
• съдържание на минерали и витамини;
• указание за начина на приготвяне и забележка за важността от спазване на указанието;
• ако е приложимо се включва текст, че храната може да
има разхлабващо действие;
• забележка за важността от приемане на необходимото количество течности дневно;
• забележка, че продуктът доставя всички необходими хранителни вещества в количества, съответстващи на дневните
потребности и че не трябва да се използва повече от 3 седмици
без лекарско наблюдение;
• забележка, че са подходящи за използване като част от
нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло и че
като част от тази диета са необходими и други храни.
Забранено е, да се обявява информация за срока или стойностите за намаляване на теглото при употребата им.
Храни за спортисти
Храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, са богати на въглехидрати енергийни храни, въглехидратно-електролитни разтвори, белтъчни концентрати или
обогатени с белтък храни.

• указание, че продуктът не може да се използва като заместител на майчината кърма през първите 4 месеца;

Техните етикети трябва да предоставят специализирана информация относно:

Диетични храни
Храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло са продукти със специфичен състав, които заместват
изцяло или частично дневния хранителен прием. Те се обозначават с наименованията „Заместител на дневния хранителен
прием за контрол на телесното тегло“ или „Заместител на един
хранителен прием за контрол на телесното тегло“. Освен задължителната за всички храни информация, техните етикети трябва предоставят и:

• енергийната стойност в kJ и kcal, съдържанието на белтък, въглехидрати и мазнини, витамини, минерални вещества,
както и други добавени хранителни и биоактивни вещества;
• информация за произхода и естеството на съдържащия
се белтък;
• указание за начина на приготвяне в случаите, когато е необходимо, и забележка за важността от спазване на указанието;
• указание за употреба и условия за съхраняване след отваряне на опаковката.
www.aktivnipotrebiteli.bg
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Финанси

Застраховка "гражданска
отговорност"
Въпреки че много от нас сключват застраховка „Гражданска
отговорност” всяка година, рякдо се интересуваме от условията
свързани с нея. Научете повече, за да сте спокойни на пътя.
Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите
лица за причинените от тях на трети лица
имуществени и неимуществени вреди,
свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства.
Застраховано лице е собственикът на моторното превозно средство, както и всяко
лице, което ползва моторното превозно
средство на законно основание. За трети
лица се смятат всички лица, с изключение
на лицето, което отговаря за причинените
вреди.

Плащане на премията
Премията по застраховката може да се
плати изцяло или при разсрочено плащане.
При неплащането на разсрочена вноска застрахователят може да прекрати договора.
Удостоверяване на застраховката
За да нямате неприятности с органите
на КАТ, трябва винаги да носите със себе
си застрахователната полица и знак, който
удостоверява и срока, за който е платена
застрахователната премия.
Срок на застраховката
Срокът на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е една година. Сключването на
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите за може да бъде и за пократък срок, но не за по-малко от 30 дни.

Къде важи застраховката
Застраховката осигурява покритие на територията на България, другите държави
членки на ЕС и на третите държави, чиито национални бюра на застрахователите
са страна по Многостранното споразумение „Зелена карта” (такива са: Швейцария,
Норвегия, Лихтенщайн, Хърватска, а от- Застрахователно покритие
Застрахователят покрива отговорността
скоро и Сърбия).
на застрахования за причинените на треЗастраховката осигурява във всяка дър- ти лица (като пешеходци, велосипедисти и
жава членка покритието съгласно нейния други) вреди вследствие на притежаването
закон или покритието съгласно българ- или използването на моторно превозно
ския закон, когато това покритие е по-ви- средство, включително: неимуществените и имуществените вреди вследствие на
соко.
телесно увреждане или смърт; вредите,
причинени на чуждо имущество; пропусКой е длъжен да се застрахова
Застраховката „Гражданска отговор- натите ползи, които представляват пряк
ност“ е задължителна за всеки собственик и непосредствен резултат от увреждането; разходи във връзка с предявяването на
на МПС.

Кога да използваме двустранен констативен протокол?
В случай на пътно произшествие,
застрахователят ще признае щети
и при представяне на двустранен
констативен протокол, но само при
следните условия:

• няма пострадали лица;
• в ПТП участват само две превозни средства;
• няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;
• между двамата участници има
съгласие относно обстоятелствата

и вината, свързани с ПТП;
• и двете участващи превозни
средства са в състояние да се движат на собствен ход след произшествието;
• и двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества;
Във всички останали случаи на
ПТП, трябва да се представи протокол от КАТ

!

Промяна на
собствеността

В случай на промяна в собствеността на застрахованото
моторно превозно средство
договорът за задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не
се прекратява. Прехвърлителят
е длъжен да предаде на приобретателя всички документи,
удостоверяващи сключената
задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на
автомобилистите. Прехвърлителят и приобретателят са длъжни
в 7-дневен срок да уведомят
писмено застрахователя за прехвърлянето.

претенцията (напр. съдебните разноски).
Задължения на застрахования при
ПТП
В случай на пътно произшествие трябва
най-напред да помогнете на пострадалите
и да ограничите по възможност възникналите щети (напр. да угасите пожар или да
обезопасите мястото). След това трябва да
уведомите органи за контрол на движението по пътищата. Ако произшествието е леко,
то можете сами да попълните констативен
протокол (в кои случаи – виж карето).
Задължения на застрахователя
Застрахователят е длъжен да се произнесе по щетата по най-много до три месеца
от нейното предявяване. С други думи, в
този срок застрахователят трябва да определи и изплати размера на обезщетението
или да даде мотивирано становище, когато
отказва плащане или когато основанието
и размерът на вредите не са били напълно
установени.
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Срок за
уведомяване на
застрахователя

Срок за
изплащане на
обещетението

ХДИ

7 дни

15 дни

доплаща
се според
кубатурата

10%

да

БУЛИНС

7 дни

15 дни

доплаща
се според
кубатурата

10 % и поемане
на риска за всички
територии по ‘’
Зелена карта „

да

ЛЕВ ИНС

7 дни

15 дни

доплаща
се според
кубатурата

в зависимост
от годината на
произвоизводство
на автомобила

не

Български имоти

7 дни

15 дни

доплаща
се според
кубатурата

10 % и 5% за
гражданска

да

Булстрад

7 дни

15 дни

доплаща
се според
кубатурата

иска се
информация на
място

да

15 дни

доплаща
се според
кубатурата

Взависимост
от начина на
плащане на ''Гр.
отговорност'' еднократно или на
вноски

да

включена в
цената и не
се ползва
отстъпка за
нея

10%

да

Застрахователно
дружество

Армеец

Зелена карта
Сертификатът „Зелена карта“ е еквивалент на застраховката гражданска отговорност, когато пътувате в чужбина. След
приемането на България в ЕС покритието
на застраховка „Зелена карта“ се ограничи
до територията на т. нар. трети държави,
участващи в системата „Зелена карта“, които не влизат в Европейския съюз, но са
членки на Международното споразумение
„Зелена карта“ - Албания, Андора, Босна и
Херциговина, Украйна, Израел, Иран, Мароко, Молдова, Македония, Тунис, Турция,
Беларус или Черна гора.

Полезно
Сайтове, където може да сравните
цените по застраховка гражданска
отговорност, предлагани от различните застрахователни компании в
България
гражданска-отговорност.net
www.grajdanskaonline.com
www.moitepari.bg
www.zastrahovamse.com

7 дни

15 дни
до 24 часа
услуга ‘’Бърза
писта’’

‘’Залена
карта’’

Отстъпка за
‘’Каско’’

Достъпна
информация
на сайта

Дженерали

7 дни

ДЗИ

7 дни

15 дни

Включена в
цената

10%

да

Алианц

7 дни

15 дни

доплаща
се според
кубатурата

10% при Каско
за същото МПС
при еднократно
заплащане

да

да

Не

Виктория

7 дни

15 дни

доплаща се

при сключване
на Гражданска
отговорност и
Каско отстъпката
клиента получава
безплатно ‘’
Зелена карта’’ в
противен случай
няма такава

Интерамерикан

7 дни

15 дни

според
кубатурата
на
автомобила

10%

Какво не покрива застраховката?
Вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно
средство

ство по време на акт на тероризъм
или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт

2. Вредите, причинени на иму6. Вредите, причинени от превозваществото на пътник в моторното
нето на радиоактивни, химически или
превозно средство, управлявано от
виновния водач, или на имуществото други материали, представляващи
на член на семейството на виновния повишена опасност
водач
7. Вредите, представляващи замърсяване на околната среда
3. Вредите, причинени на моторното превозно средство, управля8. Вредите, произтичащи от загуба
вано от застрахования, както и за
или унищожаване на пари, бижута,
вредите, нанесени на имущество,
ценни книжа, всякакви видове допревозвано с това моторно превозно кументи, марки, монети или други
средство
подобни колекции.
4. Вредите, причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезания, при
условие че спазването на правилата
за движение по пътищата не е било
задължително за участниците в състезанието и ако не е било уговорено
друго

9. Възстановяване на плащания,
извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод на смърт или
телесно увреждане вследствие на
застрахователно събитие

5. Вредите, причинени при използване на моторното превозно сред-

11. Обезценка на увреденото имущество

10. Лихви и съдебни разноски

www.aktivnipotrebiteli.bg
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Съвети

Как да се справим с
пролетната умора
Когато дойде пролетта много от нас започват
да чувстват необичайна умора,стрес и липса на
настроение. Именно това състояние се нарича
синдром на “пролетната умора”
Според повечето специалисти това
състояние е следствие от дисбаланс в
организма. Отслабването на имунната
ни система през зимния сезон се дължи
на липсата на продължителна слънчева
светлина и невъзможността на организма да си набави нужните му витамини
и минерали от храната, поради липсата
на достатъчно пресни плодове и зеленчуци. Също така през студените месеци се
забавя и метаболизмът на тялото, което
прави по-трудна и абсорбацията на хранителните вещества.
Първите признаци на това състояние
могат да бъдат постоянна и бърза умора, безсъние, липса на апетит, загуба на
настроение.
Ето и някои полезни съвети, които
биха могли да ви помогнат да предотвратите подобни оплаквания и биха ви накарали да се почувствате значително подобре през пролетта.
Хранете се здравословно
Приемайте по-големи количества
пресни плодове и зеленчуци. Като начало може да започнете с поне по една
ябълка дневно.
Повече въглехидрати
Приемът на повече макаронени изделия в съчетание с поне един плод на
ден може да направи чудеса. Сушените
смокини и фасулът са само част от храните, които спомагат за пречистването
на стомашно-чревния тракт. В същото
време е добре да намалите консумацията
на прекалено голямо количество захарни
изделия.
Пийте много вода
Водата е едно от най-важните неща за
организма. Тя има и свойствата да подобрява трудоспособността и концентрацията. Пийте поне по литър и половина
вода на ден

Рецепти с
чудотворно
действие
Витамини и минерали
Посетете личния си лекар, за да ви предпише подходящи витамини и минерали.
Най-често това биват допълнителни количества витамини като В12,В6,В1,В2,С,D
и магнезий. Ако това ви затруднява,
просто идете до аптеката и си купете опаковка разстворими витамини.
Отпуснете се
Възползвайте се максимално от всяка
появила ви се възможност да си вземете
следобедна дрямка, да послушате музика
или просто да прочетете отново любимата си книга.
Отидете на масаж
Ако нямате възможност за това, помолете любимия си човек да ви достави това
удоволствие. Масажът ще ви релаксира и
ще накара всяка част от тялото ви да се
отпусне и освободи от натрупаното напрежение.
Проветрявайте редовно
Освен лошата миризма застоялият въздух в помещението съдържа повече въглероден диоксит и по-малко кислород,
което допълнително способства за умората. Вместо да слагате ароматизатори,
просто проветрявайте редовно.

Мед
Похапването на една лъжичка мед по три пъти на ден е
силно препоръчително срещу
умората. Можете също така
да започнете да приемате и
пчелно млечице. Друга идея е,
да си направете питие с мед
като смесите една лъжица мед,
малко сол, лимонов сок на вкус
и чаша студена вода. По този
начин медът ще се абсорбира
много лесно и ще ви осигури
неоходимата ви енергия бързо,
така че можете да консумирате
това питие, когато ви е необходимо

Шипки
Ако сте загубили апетита си,
може да си направите напитка
от плодове на шипка и офика.
Вземете по 2 супени лъжици
от всеки от тях , залейте с две
чаши вряща вода и варете в
продължение на 10 минути на
слаб огън. След това напитката се изсипва в определен съд
и се оставя в тъмно и хладно
помещение в продължение на 4
часа. Пийте по половин чаша от
тази смес 2-3 пъти дневно.
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Facebook и личната
информация
Новата платформа на Facebook „Timeline” влиза
в сила за всички профили, но какво се случва с
неприкосновеността на личните ни данни?
Най-голямата социална мрежа в интернет пространството коренно промени своя
облик, а с него и функционалността си.
Първоначално на потребителите бе дадена
възможност да променят доброволно изгледа на своя профил, но от 31 март 2012 г.
новата платформа вече се прилага за всички потребители на мрежата.
Началото на Timeline
Въпреки че, от компанията дадоха възможност Дневникът да бъде възприет от
потребителите преди да стане задължителен, много хора имат основание да не го
харесват. Новата платформа изкарва наяве всички дейности, които потребителят
е правил от своя профил, от самото му
създаване. Личната информация е удобно
разделена по години и месеци и не е трудно всеки, който пожелае, да проследи всяка
ваша стъпка в мрежата, връщайки се години назад.

„Няма страшно” – уверяват ни
След като все пак наложиха новия „Дневник” на Facebook, независимо дали сме го
искали или не, бе редно да успокоят негодуващите потребители и да осигурят някаква защита на личните данни. Уви, до колко
защитата е истинска и може да се разчита
на нея – никой не ни казва. Все пак са дадени няколко възможности на потребителите да не се оголят изцяло пред фейсбук
обществото. Възползватейте се от тях! Едва
ли искате шефът и колегите ви да видят
празничните изпълнения на голямото новогодишно парти преди 2 години, или заклеймяващите целия свят постове, писани
когато бяхте в сатурнова дупка.
Не се заблуждавайте
Ако профилът ви е сравнително нов и в
момента не се притеснявате от информацията, намираща се вътре, то помислете как
ще изглежда положението след няколко

!

Бъдете в
очакване!

Ако все още Facebook профилът
ви не е преминал в Timeline платформата, т.нар. „Дневник”, то това
скоро ще се случи. Всички профили
подлежат на обновяване, като това
става постепенно и искате или не нововъведението ще ви достигне.

години. След време вероятно ще промените част от идеологията и мисленето си, но
тогава ще бъде късно. За това внимавайте какво и с кого споделяте и помнете, че
Facebook не е просто сайт за забавление, а
може да има доста непредвидени проявления. Имайте предвид, че „приятелите” ви
в социалната мрежа твърде лесно могат да
разберат всичко за вас – запазете малко
лична информация!

Методи за защита на новия профил
Давали сме много съвети как да
защитим личната информация в
социалните мрежи, а с постоянните
промени на динамичния интернет
свят, следва да ги допълним. Все
пак съществуват няколко неща,
които е добре да направите, за да
защитите профила си.

Направете промените още в
началото.
След актуализирането на профила, потребителят разполага със
7 дневен срок, в който може да
промени настройките за защита на
профила. Ако пропусне да направи
промените, то сайтът автоматично
ги задава по подразбиране. Основните настройки се правят от падащото меню, разположено в горния
десен ъгъл на страницата, до бутоните на името и началната страница.
От менюто избирате „Настройки на
сигурността”. На екрана се появяват

всички опции, които имате и обяснения опция за избор на конкретни хора.
към тях.
По този начин можете да забраните
дадено съдържание за част от социМожете да промените настройките си алните ви абонати.
за начините по които хората намират
профила ви (чрез имейл, въвеждане на
Ако решите, че дадена публикация
име, чрез приятели и т.н.), кой може да на вашия профил не искате да доспубликува на стената ви и какво виждат тига до всички, то в горния й десен
другите, вашите приложения, блокира- ъгъл излиза иконка с молив. При
ни абонати и най-важното – информа- натискане на бутона излиза падащо
цията от стари публикации. Достъпът
меню и можете да изберете дали да
до старите постове може да бъде
изтриете поста или да го скриете от
частично ограничен. При упражняване дневника. Това може да бъде нана това право, те ще бъдат достъпни
правено за всяко видео, снимка или
само за хората, които са ги публикува- публикация.
ли, коментирали или са били посочени
на въпросната публикация.
Направете проверка

Подберете кой може да ви следи
Както за албумите със снимки, така
и за всички публикации и действия в
мрежата, можете да контролирате кой
може да ги вижда. Освен генералните
разделения на „Публично”, „Приятели” и „Приятели на приятели”, то има

В менютата, разположени над
приложенията ви, до Регистъра на
дейността, се намират още две опции. Едната от тях дава възможност
да видите как изглежда профилът ви
от чуждите акаунти. Така можете да
контролирате информацията за вас и
за кого е достъпна.

www.aktivnipotrebiteli.bg
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ТЕСТ на
смартфони
Изборът на смартфон става все по сложен и изисква
задълбочено проучване. С нашия тест ще се опитаме да
улесним избора ви.
Смартфоните вече не са лъскавата играчка, с която да се перчат заможните. През
последните няколко години те извоюваха все по голям дял от пазара на мобилни
телефони като в същото време самите те
заприличват все повече на компютри или
по точно казано на мултифункционални
устройства, в които мобилният телефон е
само една от многобройните функции.

Интернет. Скоростта на сърфиране е също Повечето смартфони разполагат с GPS
много важна. Понякога бавното зареждане функция. В случай че държите да я ползвана страници през мобилния телефон е дос- те, трябва да сте наясно откъде можете да си
та изнервящо.
набавите подходящи карти. Ако пътувате
в чужбина без инсталирана предварително
Не забравяйте удобството на тъчскрий- карта и устройството изтегли карта от инна. Задължително го пробвайте в някой ма- тернет, това може да ви струва много солено.
газин преди да си дадете парите.

Проверете възможностите за синхронизация с вашия компютър. За целта може да
Най важното
ви се наложи да потърсите и допълнителен
На първо място ви трябва добра работа софтуер, но пък удобството да имаш досна батерията. Смартфоните консумират тъп до контактите, календара и съобщенимного енергия, особено при сърфирането в ята си е несравнимо.
BlackBerry Curve 9360
Обикновено телефоните на BlackBerry предлагат
доста голям набор от приложение и възможности за
потребителско персонализиране. Доста от потребителите до такава степен са свикнали с тези екстри,
че дори ги наричат нормални. При модела 9360 с
обновената операционна система версия 7 отново
имаме познатия дизайн с QWERTY клавиатура и
ръчно работещ курсор за работа с менюто.

--Бърза скорост на качване
Добро качество на музиката от музикалния
плейър(слушалки, включени в комплекта)
Добро ръководство на потребителя
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатурата

//Лоша работа на батерия и ниска издръжливост
при разговори
Допълнителна информация
Операционна система: BlackBerry OS 7.0
Дисплей и клавиатура: TFT дисплей
Резолюция на дисплея (точки на инч): 247
Големина на вградената памет (в GB): 0,5
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 5
Светкавица
Apple iPhone 4S
Новият модел на компанията изглежда толкова еднакъв с предишния, че външно разликите дори те са забележими. Но отвътре той е подновен почти изцяло.
Освен новата операционна система, технологията
iCloud дава възможност за синхронизиране на снимки, музика, видеоклипове, документи, календар и
др. директно с вашия компютър дори от разстояние.
Телефонът също така поддържа стандартен Bluetooth
версия 4.0, а също така и един много „мил” асистент,
наречен Siri, който разпознава гласови команди. Той
също така разпознава заучени фрази английски език
като: "Do I need an umbrella tomorrow" и автоматично
извежда на екрана прогнозата за времето. Засега Siri
не е разполага с българска версия. Камерата също

е доста подобрена – от 5 Mp при iPhone 4 до цели 8
при неговия наследник 4S. Също трябва да отбележим, че проблемът с антената все още съществува
макар и намален все още можете да намалите
обхвата на телефона си като поставите пръст без да
искате точно между двете антени.
--Бърза скорост на качване, повишена скорост на
сваляне (в сравнение с iPhone 4)
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добро качество на снимките, подобрена в сравнение
с iPhone 4
Добро качество на видеото, подобрено в сравнение
с iPhone 4
Добро качество на звука на видеото, подобрено в
сравнение с iPhone 4
Добро качество на звука от музикалния плейър (слушалки включени в комплекта)
Добра GPS навигация
Добра обща работа с устройството
Много добра работа с камерата и изключително
малко забавяне при снимане
Добра работа с музикалния плейър
Добра работа с мейл/интернет/синхронизация
(Гугъл)
Добра и лесна работа с настройките
Добро качество на дисплея
Много добра работа с тъчскрийна и виртуалната
клавиатура
//Няма вградено осветление на бутона
Лошо ръководство на потребителя
Слаба издръжливост на батерията (в режим на
готовност)
Обхвата на телефонния сигнал спада драстично,
когато с пръст докоснете мястото, на което двете
антени се доближават.
Много високи изисквания за памет при снимане на
видео (около 200 MB за 1 минута, не е възможно
да бъде синхронизирано през iCloud, нито да бъде
изпратено по мейл или YouTube, може единствено да
се свали на компютър.
Допълнителна информация
Операционна система: iOS 5.0
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн

За да не губим време в излишни обяснения на термини и функции, които надяваме се вече добре познавате от нашите
предишни тестове на мобилнит телефони,
в този брой ще ви представим по подробна
информация за предимствата и недостатъците на всеки от тестваните модели.
Резолюция на дисплея (точки на инч): 330
Капацитет на вътрешната памет (в GB): 14
Компас
Резолюция на камерата (в Mpix): 8
Светкавица
Камера с HD резолюция
Nokia 500
Нокиа 500 е сравнително малък телефон с операционна система Симбиан 3. Менютата не са много
интуитивни, но за сметка на това е доста удобен за
държане. Като цяло телефоънт не е лош, но трудно
може да бъде наречен и добър. Малкият дисплей в
комбинация с резолюцията правят иконите малки и
неудобни за употреба от по възрастни хора.
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
Добра вградена навигация с гласово навигиране
//Лошо качество при снимане на видео
Лошо качество при записване на звука на видеото
Лошо качество на музиката от музикалния плейър
(слушалки, включени в комплекта)
Допълнителна информация
Операционна система: Symbian 3
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 233
Широколентов AMR (Възможни са обаждания със HD
качество на звука в зависимост от вашия мобилен
оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 1,5
Съвместим с Adobe Flash Player
Инсталиран навигационен софтуер
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 5
Nokia 800 Lumia
Нокия 800 е първият от новото поколение телефони
на Нокиа, работещи с операционна система Windows
Phone 7. В сравнение обаче с останалите телефони
със същата операционна система на пазара, можем

Тест
да кажем че дисплеят на тази Нокиа е доста малък.
Точно по тази причина и някои надписи са доста
малки и трудно четливи. По тестови показатели си
прилича доста с Нокиа N9, но за разлика от него се
представи доста по зле при теста за издръжливост
на удар.
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добро качество на снимане на видео
Добро решение за навигиране извън автомобила
Добро качество на камерата и видеото
Добър музикален плейър
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
Добра вградена навигация с гласово навигиране
guidance
//Ниска издръжливост на батерията при: Разговори
и работа с GPS
Лошо ръководство на потребителя
Сериозно повреден при теста за падане (счупено
стъкло на сензорния екран)
Радиосигналът доста отслабва при допиране на
пръстите до задния панел на устройството по време
на работа
Допълнителна информация
Операционна система: Windows Phone 7
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 254
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD
качество на звука в зависимост от вашия мобилен
оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 16
Инсталиран навигационен софтуер
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 8
Светкавица
Камера с HD резолюция
Samsung "Galaxy Note"
Този телефон е изключителен главно поради размера си уникално устройство, което спокойно можем
да поставим между таблетите и телефоните. Това
телефонът с най голям дисплей, който сме тествали
досега. Големите му размери създават неудобство
при обаждания. Също така набирането и писането с
една ръка е доста трудно. Въпреки това реакцията
на дисплея при писане и докосване е изключително
добра. Препоръчваме този телефон на хората, които
не се притесняват от големия размер и на тези, които обичат работата с таблет. Моделът има и доста
добра камера.
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Много добра издръжливост на батерията при всякакъв вид работа
Добро качество на снимките с камерата
Добро качество на снимане на видео
Добро качество на музиката от музикалния
плейър(слушалки, включени в комплекта)
Добро решение за навигиране извън автомобила
Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добро качество на камерата и видеото
Добър музикален плейър
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
Добра вградена навигация с гласово навигиране
guidance
//Максимална височина на звука от устройството и
слушалките, включени в комплекта повече от 100 dB
Лошо ръководство на потребителя
Радиосигналът доста отслабва при допиране на
пръстите до задния панел на устройството по време
на работа
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.3.6
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 285
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD
качество на звука в зависимост от вашия мобилен
оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 16
Съвместим с Adobe Flash Player
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 8
Светкавица
Камера с HD резолюция

телефон и не претендиращи да използват камерата
му, това устройството е доста добър избор. Въпреки
малките му размери трябва да кажем, че тъчскрийна
му е наистина добър.
--Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добро ръководство на потребителя
Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добро качество на камерата и видеото
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
//Лошо качество на снимките с камерата
Лошо качество при снимане на видео
Лошо качество при записване на звука на видеото
Забавяне при снимане повече от 1 секунда
Няма слушалки, включени в комплекта
Радиосигналът доста отслабва при допиране на
пръстите до задния панел на устройството по време
на работа
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.3.5
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 179
Големина на вградената памет (в GB): 0,5
Съвместим с Adobe Flash Player
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 3
HTC "Rhyme"
HTC Rhyme е добър избор, въпреки ниското качество на заснетите видеоклипове. Устройството се
предлага с някои екстри като визуален индикатор
за пропуснати повиквания, специално калъфче и
станция за зареждане, която се ползва и за настолна
работа с устройството.
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добро качество на музиката от музикалния
плейър(слушалки, включени в комплекта)
Добро решение за навигиране извън автомобила
Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добро качество на камерата и видеото
Добър музикален плейър
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
Добра вградена навигация с гласово навигиране
guidance
//Лошо качество при снимане на видео
Лошо качество при записване на звука на видеото
Лошо ръководство на потребителя
Сериозно повреден при теста за издръжливост на
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намокряне
Радиосигналът доста отслабва при допиране на
пръстите до задния панел на устройството по време
на работа
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.3.5
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 254
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD
качество на звука в зависимост от вашия мобилен
оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 1
Съвместим с Adobe Flash Player
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 5
Светкавица
Камера с HD резолюция
Nokia "Lumia 710"
Lumia 710 е вторият модел на компанията, работещ
с Windows Phone 7. Има доста малък екран и поради
особеностите на операционната система някои надписи са малки и трудни за прочитане. Това може да
предизвика проблеми с ползването при по възрастни хора а трябва да отбележим и неубедителната
издръжливост на батерията.
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добро решение за навигиране извън автомобила
Добро качество на камерата и видеото
Добър музикален плейър
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
//Ниска издръжливост на батерията(като цяло но
основно в режим на готовност и използване на GPS)
Лошо ръководство на потребителя
Допълнителна информация
Операционна система: Windows Phone 7.5
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 247
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD
качество на звука в зависимост от вашия мобилен
оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 8
Инсталиран навигационен софтуер
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 5
Светкавица
Камера с HD резолюция

продължава на стр. 14

HTC "Explorer"
Този модел е наистина доста малък смартфон.
Заради компактния размер качеството на снимане
на камерата е доста ниско, а скоростта на работа
с интернет е намалена. За хората търсещи малък

www.aktivnipotrebiteli.bg
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Samsung "Galaxy Y"
Samsung Galaxy Y с Android 2.3.6 е доста посредствен дори за начинаещи потребители на този
тип мобилни телефони. Резолюцията на дисплея е
ниска, качеството на камерата също е лошо, а за
капак можем да допълним, че и бутоните дори не
са осветени, което затруднява работата с него на
тъмно. Също така тъчскрийнът му не показва добри
показатели. Не го препоръчваме.
--Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
//Няма осветление на бутоните
Лошо качество на снимките с камерата
Лошо качество при снимане на видео
Лошо качество при записване на звука на видеото
Лошо ръководство на потребителя
Лошо качество на дисплея
Няма слушалки, включени в комплекта
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.3.6
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 134
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD
качество на звука в зависимост от вашия мобилен
оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 0,15
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 2

SonyEricsson "Xperia, Arc S"
Това е доста добър телефон с Android 2.3.4 По
показатели доста се доближава до своя по малък
брат Xperia Arc, но с някои големи подобрения. Такива например са работната честота на процесора,
качеството на камерата както и подобрената работа
с приложенията на Гугъл. Препоръчваме го!
Бутоните се счупиха по време на теста за устойчивост на падане и удар, но все още работят.
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добра издръжливост на батерията (особено при
повиквания)
Добро качество на снимките с камерата
Добро качество на снимане на видео
Добро качество на музиката от музикалния плейър(
слушалки, включени в комплекта)
Добро решение за навигиране извън автомобила
Добро ръководство на потребителя
Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добро качество на камерата и видеото
Добър музикален плейър
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
Добра вградена навигация с гласово навигиране
guidance
//Бутоните се счупиха по време на теста за устойчивост на падане и удар, но все още работят
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.3.4

Не

49.3

Apple

iPhone 4S (16 GB)

iOS 5.0

1250

Не

1430

Не

0

Не

Модел

GPS

0

Bluetooth

Не

Предна камера

1650

Позиционен сензор

Не

Акселерометър

800

Общо зареждане

Android 2.3.3

Зареждане чрез USB (през компютър)

Galaxy S II

Зареждна чрез зарядно устройство

Samsung

Издръжливост на устройството

Не

Водоустойчивост

0

Удароустойчивост

Не

Устойчивост на надраскване

HDMI изход

2500

Качество на изработка

Големина на включената карта с памет
[в GB]

Не

Тъчскрийн

Карта с памет включена в комплекта

1100

Мултитъч

Капацитет на батерията [mAh]

Android 2.3.6

Размер на дисплея [в cm²]

QWERTY клавиатура

Galaxy Note

Операционна система

Samsung

Марка

SonyEricsson "Xperia ray"
За телефон, който може да се използва за сърфиране в интернет дисплеят на този модел е доста малък
и неудобен. Той разполага с Android 2.3.3 и е доста
добър избор за хората, които искат малък телефон и
биха дали толкова пари, за да го получат. Но трябва
да отбележим че размера на дисплея прави иконите
малки и неудобни за работа.
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добра издръжливост на батерията (особено при
повиквания)
Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добро качество на камерата и видеото
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатурата и тъчскрийна
//Недостатъчна осветеност на бутоните
Радиосигналът доста отслабва при допиране на

Резултати от тестовете

Цена (в лв.)

Технически характеристики

Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 233
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD
качество на звука в зависимост от вашия мобилен
оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 0,32
Съвместим с Adobe Flash Player
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 8
Светкавица
Камера с HD резолюция
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Android 2.3.3

570

Не

1450

Да

8

Не

38.4

A

A

B

C

B

A

B

A

A

B

A

E

A

A

A

A

A

A

C

B

A

B

A

A

B

A

E

E

A

A

A

Sony Ericsson Xperia Arc

Android 2.3.2

600

Не

1500

Да

8

Да

48.9

A

Sony Ericsson Xperia neo

Android 2.3.2

500

Не

1500

Да

8

Да

37.7

A

A

B

B

A

B

B

A

A

B

A

E

A

A

A

A

HTC

Rhyme

Android 2.3.5

840

Не

1600

Да

8

Не

38.4

A

A

A

C

B

E

D

A

A

B

A

E

A

A

A

A

LG

Optimus 2x Speed

Android 2.2.2

565

Не

1500

Не

0

Да

45.2

A

A

B

A

B

A

B

A

A

B

A

E

A

A

A

A

LG

P970 Optimus Black Android 2.2.2

605

Не

1500

Да

2

Не

45.2

A

A

A

B

A

B

B

A

A

B

A

E

A

A

A

A

A

A

D

A

A

B

A

A

B

A

E

A

A

A

A

Sony Ericsson Xperia ray

Android 2.3.3

450

Не

1500

Да

4

Не

30.7

A

Nokia

800 Lumia

Windows Phone 7.5

750

Не

1450

Не

0

Не

38.4

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A

E

E

A

A

A

Nokia

700

Symbian^3

375

Не

1080

Не

0

Не

27.3

A

A

B

D

A

A

B

A

A

B

A

E

A

A

A

A

HTC

Wildfire S

Android 2.3.3

430

Не

1230

Да

2

Не

30.6

A

A

A

B

B

B

B

A

A

B

A

E

E

A

A

A

Nokia

Lumia 710

Windows Phone 7.5

540

Не

1300

Не

0

Не

10.2

A

B

B

B

B

A

B

A

A

A

A

E

E

A

A

A

HTC

ChaCha

Android 2.3.3

375

Да

1250

Да

2

Не

20.1

A

B

A

C

B

A

B

A

A

B

A

E

A

A

A

A

HTC

Explorer

Android 2.3.5

370

Не

1230

Не

0

Не

30.6

A

A

A

C

B

A

B

A

A

B

A

E

E

A

A

A

BlackBerry

BlackBerry OS 7.0

515

Да

1000

Да

4

Не

18.5

-

-

B

D

A

A

B

A

A

B

E

E

E

A

A

A

Nokia

Curve 9360
500

B

A

A

A

A

A

A

E

B

A

E

E

A

A

A

Samsung

Galaxy Y

Android 2.3.6

C

B

C

B

B

B

A

A

C

A

E

E

A

A

A

Symbian^3

Легенда на оценките в теста
Оценките по отделните показатели са по скалата:
A (най-висока оценка) до E (най-ниска оценка)

280

Не

1110

Не

0

Не

27.3

A

245

Да

1200

Да

2

Не

27.5

A

ОБЩАТА ОЦЕНКА (рейтинг) на продукта е от 0 – 100 точки:
> 61 - Добра
51-60 - Задоволителна
41-50 - Минимална
< 40 - Слаба

15
пръстите до задния панел на устройството по време
на работа
Лошо ръководство на потребителя
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.3.3
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 295
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD
качество на звука в зависимост от вашия мобилен
оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 0,3
Съвместим с Adobe Flash Player
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 8
Светкавица
Камера с HD резолюция
Nokia "700"
Nokia 700 също е доста малък телефон. Той работи
със Symbian 3, но менютата и въобще работата с
него не е много интуитивна, но за сметка на това
е доста удобен за държане. И все пак не е от най
добрите телефони. Отново дисплея и иконите са
малки и трудни за работа.
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добро качество на запис звук към видеоклиповете
Добро качество на музиката от музикалния
плейър(слушалки, включени в комплекта)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
Добра вградена навигация с гласово навигиране

guidance

//Радиосигналът доста отслабва при допиране

на пръстите до задния панел на устройството по
време на работа
Лошо качество на снимките с камерата
Допълнителна информация
Операционна система: Symbian^3
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 233
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със
HD качество на звука в зависимост от вашия
мобилен оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 1,57
Съвместим с Adobe Flash Player
Инсталиран навигационен софтуер
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 5
Светкавица
Камера с HD резолюция

USB

Карта с памет

Общо възможности за свързване

HDMI изход

Качество на звука при обаждане

Издръжливост на батерията при обаждане

Обаждания

Качество на снимане

Качество на видеото

Качество на аудиото

Издръжливост на батерията при слушане
на музика

Качество на музиката

Email

Издръжливост на батерията при използване на интернет

Интернет

Синхронизиране

ОБЩО точки (0-100)

LG Optimus 2x Speed
--Бърза скорост на качване
Бърза скорост на работа
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добро качество на снимане на видео
Добро качество на навигирането (особено при
връзка с възможност за пренос на данни)
Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добро качество на камерата и видеото
Добър музикален плейър
Добра работа с имейл,интернет и синхронизи-

A

B

A

-

B

A

B

B

B

C

B

A

A

B

A

A

78

A

B

A

-

B

A

A

B

B

B

B

A

A

C

B

A

77

D

E

C

-

B

B

B

B

A

A

B

A

A

D

B

B

77

A

B

A

A

B

A

B

B

B

C

B

A

A

C

B

B

74

A

A

A

-

B

A

B

D

B

D

B

B

A

C

B

A

74

A

B

A

-

B

A

B

C

C

D

B

A

A

C

B

A

73

A

B

A

A

B

A

B

C

B

D

B

A

A

C

B

B

73

A

A

A

A

B

A

B

B

B

C

B

A

A

C

B

A

72

A

A

A

-

B

A

B

C

D

D

B

A

A

C

B

B

71

A

A

A

A

B

A

B

C

A

D

C

A

A

C

B

A

70

A

A

A

-

B

B

B

C

C

C

C

A

A

C

B

A

69

A

B

A

-

B

A

B

C

C

C

B

A

B

C

B

B

67
67

A

E

B

-

B

B

B

C

B

C

B

A

A

D

B

C

A

B

A

-

B

B

B

D

C

B

B

A

C

C

B

B

66

A

A

A

-

B

B

B

C

C

C

B

B

B

C

B

A

65
65

A

E

B

-

C

B

B

C

C

C

B

A

A

D

C

C

A

B

A

-

B

B

B

C

C

C

B

B

B

C

C

A

63

A

A

A

-

B

B

B

D

D

D

C

A

B

C

B

B

63

A

A

A

-

B

B

C

C

C

C

B

A

B

D

C

A

63

A

B

A

-

B

A

B

C

D

D

B

A

C

C

B

B

62

A

A

A

-

B

A

B

D

E

D

C

A

C

C

C

A

55

ране (Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
//Лошо качество при записване на звука на видеото
Максимална височина на звука от устройството и слушалките, включени в комплекта повече от 100 dB
Странен цвят, избран за отметки вижда се доста слабо
от някои потребители
Допълнителна информация:
Операционна система: Android 2.2.2
Резолюция на дисплея (точки на инч): 235
Големина на вградената памет (в GB): 5,5
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 8
Двуядрен процесор
Капацитивен тъчскрийн
Съвместим с Adobe Flash Player
Компас
FM радио
Светкавица
Камера с HD резолюция
Samsung "Galaxy S II GT I9100"
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добро качество на снимките с камерата
Добро качество на снимане на видео
Добро качество на запис звук към видеоклиповете
Добро качество на музиката от музикалния
плейър(слушалки, включени в комплекта)
Доста добро приложение за навигиране
Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добро качество на камерата и видеото

Добър музикален плейър
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране (Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
//Максимална височина на звука от устройството и слушалките, включени
в комплекта повече от 100 dB
Лошо ръководство на потребителя
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.3.3
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 229
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD качество на звука в
зависимост от вашия мобилен оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 16
Съвместим с Adobe Flash Player
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 8
Светкавица
Камера с HD резолюция
Възможност за безжично свързване на телефона посредством WLAN с
компютъра
HTC "Sensation"
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добро качество на снимане на видео
Добро качество на музиката от музикалния плейър(слушалки, включени в
комплекта)
Доста добро приложение за навигиране
Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добро качество на камерата и видеото
Добър музикален плейър
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране (Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
//Радиосигналът доста отслабва при допиране на пръстите до задния панел
на устройството по време на работа, както и Wi Fi сигналът
Лошо качество на снимките с камерата, странно поведение: Телефонът се
гаси при включване на светкавицата, когато батерията е малко
Лошо качество при записване на звука на видеото
Лошо ръководство на потребителя
В режим на готовност и с пуснато Wi Fi времето на живот на батерията
намалява значително
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.3.3
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 257
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD качество на звука в
зависимост от вашия мобилен оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 0,768
Съвместим с Adobe Flash Player
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 8
Светкавица
Камера с HD резолюция
HTC "Desire S"
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добро качество на музиката от музикалния плейър(слушалки, включени в
комплекта)
Доста добро приложение за навигиране

продължава на стр. 16
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Тест
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD
качество на звука в зависимост от вашия мобилен
оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 0,5
Съвместим с Adobe Flash Player
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 5
Светкавица

Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добро качество на камерата и видеото
Добър музикален плейър
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
//Радиосигналът доста отслабва при допиране на
пръстите до задния панел на устройството по време
на работа
Лошо качество при записване на звука на видеото
Лошо ръководство на потребителя
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.3.3
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 254
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD
качество на звука в зависимост от вашия мобилен
оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 0,768
Съвместим с Adobe Flash Player
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 5
Светкавица
Камера с HD резолюция
Sony Ericsson "Xperia Arc"
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добро качество на снимане на видео
Добро качество на музиката от музикалния
плейър(слушалки, включени в комплекта)
Доста добро приложение за навигиране
Добро ръководство на потребителя
Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добро качество на камерата и видеото
Добър музикален плейър
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.3.2
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 233
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD
качество на звука в зависимост от вашия мобилен
оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 0,05
Съвместим с Adobe Flash Player
Компас
FM радио

Как тествахме?
В теста на Международната организация за потребителски проучвания и
тестове (ICRT) са включени21 модела
смартфони.
Закупуване на тестовите модели: 2011,
2012

Резолюция на камерата (в мегапиксели): 8
Светкавица
Камера с HD резолюция
LG "P970 Optimus Black"
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Доста добро приложение за навигиране
Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добро качество на камерата и видеото
Добър музикален плейър
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
//Максимална височина на звука от устройството и
слушалките, включени в комплекта повече от 100 dB
Радиосигналът доста отслабва при допиране на
пръстите до задния панел на устройството по време
на работа
В режим на готовност с включено Wi Fi животът на
батерията доста намалява
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.2.2
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 235
Големина на вградената памет (в GB): 1
Съвместим с Adobe Flash Player
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 5
Светкавица
Камера с HD резолюция
HTC "Wildfire S"
--Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добро качество на музиката от музикалния
плейър(слушалки, включени в комплекта)
Доста добро приложение за навигиране
Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добро качество на камерата и видеото
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
//Радиосигналът доста отслабва при допиране на
пръстите до задния панел на устройството по време
на работа
Лошо ръководство на потребителя
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.3.3
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 179

Проучване на цените: Април 2012
Тествани са следните показатели:
Издръжливост – включва оценка за устойчивостта на намокряне, удароустойчивост и
устойчивост на надраскване
Тъчскрийн възможността за увеличаване
с два пръста
Зареждане – възможността за зареждане
чрез зарядно устройство и USB кабел.
Предна камера

Sony Ericsson "Xperia neo"
Не пасва доста удобно в ръката, заради своята извита форма. Дисплеят работи прекрасно и няма как
да се затрудните с него. Единствената забележка са
доста видимите отпечатъци от пръсти, които остават
по него след употреба.
--Бърза скорост на качване
Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добро качество на снимките с камерата
Добро качество на снимане на видео
Добро качество на музиката от музикалния
плейър(слушалки, включени в комплекта)
Доста добро приложение за навигиране
Добро ръководство на потребителя
Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добро качество на камерата и видеото
Добър музикален плейър
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добро качество на дисплея
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
//Няма осветление на бутоните
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.3.2
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн
Резолюция на дисплея (точки на инч): 265
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD
качество на звука в зависимост от вашия мобилен
оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 0,32
Съвместим с Adobe Flash Player
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 8
Светкавица
Камера с HD резолюция
HTC "ChaCha"
За да споделите снимки, видео, вашето местонахождение или просто да си пишете с приятели е
необходимо просто едно натискане на специалния
Facebook бутон. Освен него телефона разполага с
допълнително приложение за Facebook Chat. Бутоните на QWERTY клавиатурата са доста разделени
един от друг, което прави писането лесно и бързо.
Проблем тук е малкият размер на дисплея, заради
което някои приложения се затрудняват да работят.
--Мултитъч (Увеличение с два пръста)
Добра и доста лесна работа със самото устройство
Добра работа с имейл,интернет и синхронизиране
(Гугъл)
Добра и лесна работа с менюто и настройките
Добра работа с клавиатуата и тъчскрийна
//Лошо ръководство на потребителя
Забавяне при снимане повече от 1 секунда
Допълнителна информация
Операционна система: Android 2.3.3
Дисплей и клавиатура: Капацитивен тъчскрийн and
hardware keyboard
Резолюция на дисплея (точки на инч): 225
Широколентов AMR(Възможни са обаждания със HD
качество на звука в зависимост от вашия мобилен
оператор)
Големина на вградената памет (в GB): 0,5
Съвместим с Adobe Flash Player
Компас
FM радио
Резолюция на камерата (в мегапиксели): 5
Светкавица

Акселерометър
Позиционен сензор
Възможности за свързване – всички видови входове и изходи на устройството
Email
Качество на снимане на видео
Качество на снимане на изображения
Качество на запис на аудио
Обаждания
Качество на музиката
Работа с интернет
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Тайните на
тиганите
Консултирайте се с нашия сравнителен тест и
изберете най-подходящия за вашето домакинство
тиган на достъпна за вас цена.

Готвенето на тиган, който не причинява
залепване и загаряне на храната върху повърхността му, е удоволствие за всяка домакиня. Поради широката употреба на тези
съдове, на пазара навлизат все повече нововъведения по отношение на тяхното покритие, структура и функционалност. Тиганите, предназначени за готвене без залепване,
са направени от специфични материали и
притежават повърхностен слой, който предотвратява загарянето. Тяхно предимство
е, че употребата на олио или друга мазнина
не е задължително. Ако тиганът е в добро
състояние, спокойно можете да пържите
директно в него.
Материал
По-голямата част от тиганите са направени от алуминий, тъй като този метал притежава много добра топлинна проводимост.
На пазара могат да бъдат намерени и съдове
от неръждаема стомана, но обикновено в
тях също се съдържа определено количество алуминий. Много рядко се среща посуда с емайлирана стомана и обикновено
показателите й не са добри.

Покритие
Най-разпространеният материал от който се изработва незалепващото покритие
на тиганите е полимерното съединение
политетрафлуоретилен (ПТФЕ/PTFE). Не
се притеснявайте, няма нужда да го помните, защото търговското му наименование е
добре познатото на всички „тефлон”. След
дългогодишни обвинения относно възможно негативно влияние върху здравето на
хората, някои производители вече предлагат алтернативни покрития от минерални и
керамични съединения, както и покрития
от титанови сплави. За съжаление продуктите с подобни покрития са твърде скъпи.
Например, тиганът с най-висок резултат в
теста притежава керамично незалепващо
покритии, но в същото време цената му
съвсем не е за всеки.

• Не използвайте остри метални
предмети при работа с тигани с незалепващо покритие
• Винаги използвайте дървена или
пластмасова бъркалка или шпатула.
• •Повечето тигани с незалепващ
слой са направени за употреба при пониски и средни температури. Не гответе
на прекалено висока температура, тъй
като формата на тигана ще се промени и
функционалността му ще намалее. Прочетете инструкциите, предоставени от
производителя, относно препоръчителната температура за готвене.
• Използвайте тиганите по предназначение. Различните видове тигани са
предназначини за готвене на различни
типове храни. Не пържете месо в специализиран тиган за палачинки, например.

Тефлонът и здравето
Съществува схващането, че тефлонът е
Начин на употреба
вреден
за здравето химикал, който предизЗа да удължите живота и употребата на
виква
рак,
натравяния и има други негативсвоя тиган, трябва да имате предвид следни
ефекти
върху тялото на човек. Учените
ните неща при приготвяне на храната:
продължава на стр. 19
www.aktivnipotrebiteli.bg
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Тест

WMF Comfort

Ikea 365B

Fissler Protect alux premium

Fagor Siena 24

Tefal JAMIE OLIVER

Valira Tecnoform

Tefal Preference

Tefal Elegance

Tefal 4U

Alluflon Arte a tavola

Ballarini Ecoida

Aro Braadpan alu 24cm

Beka Chef Ecologic

Moneta Madras

Bialetti Romantica

Carrefour Home

Aubecq Evergreen

Silampos Europa

19

!

Ikea Steka

Факт

Подходящата температура за готвене е 190 ºC. Някои от тиганите разполагат с червена топла точка, разположена в центъра на съда. При достатъчно нагряване, подходящо за готвене, тя добива наситено червен цвят
и дава сигнал на готвача да започне с пърженето. Спорно е дали всички
точки, предназначени за сигнализиране, добиват червен цвят при 190 ºC.
При извършване на сравнителния тест бе установено, че някои от тиганите
дават сигнал при достигане на 150 ºC, което не е достатъчна температура
за пържене. Ние ви съветваме да проверявате готовността на мазнината в
тигана по стария изпитан начин - като пуснете троха хляб в олиото и изчакате да започне да се запържва. Няма как да се заблудите дали е готово за
готвене.

все още спорят по този въпрос и еднозначен
отговор няма. Някои експерти ни съветват
да изхвърлим всички тефлонови съдове от
вкъщи, други ни уверяват, че няма опасност
за здравето. Факт е, че тефлонът все още е
популярен сред производителите на домакински съдове и влиза в употреба. Липсата
на надеждна информация за неговия ефект
върху здравето, води до спекулации и дезинформираност.
продължава на стр. 20
Сравнителен тест на 19 модела тигани

Резултати от теста

Енергиен
източник
(тип котлон)

Издържливост износване / химическа

Марка

Модел

Газов

Електрически

Керамичен

Температурни особености

Палачинки

Яйца

ОБЩО

Износване

Покритие

Ръжда

Съдомиална

Дръжка

Дъно

При изпускане

Безопасност

Съдомиална

Вътрешно

Външно

ОБЩО

Общо поддръжка

ОБЩО (0 - 100 точки)

Почистване

Цена в лева

Приготвяне
на храна

WMF

Comfort

259

х

х

х

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

C

B

B

81

Ikea

365B

23

х

х

х

B

B

B

B

B

B

A

A

B

C

A

C

B

A

C

B

B

73

Fissler

Protect alux premium

183

х

х

х

B

B

A

B

B

B

C

B

A

A

B

A

B

A

C

B

B

73

Fagor

Siena 24

39

х

х

х

B

B

B

B

C

C

B

A

A

B

A

B

B

A

C

B

B

73

Tefal

JAMIE OLIVER

92

х

х

х

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

C

B

B

C

C

B

73

Valira

Tecnoform

213

х

х

х

B

B

B

B

A

A

C

C

A

A

C

C

C

A

C

B

B

70

Tefal

Preference

60

х

х

х

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

C

C

B

A

C

B

B

69

Tefal

Elegance

41

х

х

х

B

B

A

B

B

B

A

o

B

B

C

A

B

B

B

B

B

67

Tefal

4U

65

-

-

-

B

B

B

B

C

C

B

B

A

C

A

C

B

A

C

B

B

65

Alluflon

Arte a tavola

39

х

х

х

B

B

B

B

C

C

A

C

C

B

B

B

B

B

A

B

B

64

Ballarini

Ecoida

41

х

х

х

B

B

B

B

C

C

B

B

B

B

B

B

A

A

C

B

B

63

Aro

Braadpan alu 24cm

10

х

х

х

B

B

B

B

B

B

C

C

A

B

A

B

C

B

C

C

B

63

Beka

Chef Ecologic

99

х

х

х

B

B

B

B

-

-

B

B

A

A

B

-

B

B

B

B

B

63

Moneta

Madras

54

х

-

-

B

B

B

B

C

C

A

C

B

-

C

C

A

B

A

B

B

59

Bialetti

Romantica

41

х

х

х

B

B

B

B

C

C

B

C

B

C

B

B

B

B

C

C

C

57

Carrefour

Home

6.75

х

х

х

B

B

B

B

C

C

B

B

B

B

B

C

B

B

B

B

B

53

Aubecq

Evergreen

75

-

-

-

B

B

B

B

-

-

B

B

A

C

B

-

B

B

C

C

C

52

Silampos

Europa

70

х

х

х

B

B

C

C

A

A

B

A

B

B

A

C

B

-

-

-

C

50

Ikea

Steka

5

х

х

х

B

B

B

B

B

B

-

-

B

C

C

-

C

C

C

C

C

30

Легенда на оценките в теста
Оценките по отделните показатели са по скалата:
А (най-висока оценка) до С (най-ниска оценка)
Забележка:
Четири от тестовите модели – Tefal Jamie Oliver, Tefal Elegance,
Beka Chef Ecologic и Aro са подходящи за употреба в печка, при максимална
температура до 180 – 200 °С. Останалите модели не са пригодени за печене.

ОБЩАТА ОЦЕНКА (рейтинг) на продукта е от 0 – 100 точки:
> 61 - Много добра
51-60 - Добра
41-50 - Задоволителна
< 40 - Минимална

www.aktivnipotrebiteli.bg
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Тест

продължение от стр. 19
Как да почистим тиган с
незалепващо покритие?
Специалните тигани за пържене с покритие
против загаряне могат да се окажат скъпа инвестиция, ако не знаем как да ги съхраняваме
правилно. Повърхността на тези тигани е с
тънък слой, който лесно може да бъде наранен
при неправилно миене и лошо поддържане.
Следвайте тези стъпки, за да почистите
тигана, без да го надраскате и повредите:
1. Използвайте хладка вода.
Прекалено горещата вода помага за побързото премахване на защитното покритие
на тигана. Използвайте вода с температура,
която можете да издържите при допир.
2. Изчакайте тигана да изстине.
Ако тиганът е твърде горещ и го полеете
със студена вода, може да се деформира и
няма да бъде годен за употреба. Най-добре е
да изчакате тигана да изстине и да го измиете с хладка вода.
3. Не използвайте тел за почистване.
В никакъв случай не трябва да се използват метални и остри предмети при почистването на тигана. Те драскат повърхността
при всеки допир и унищожават съда необратимо. Почиствайте с обикновена гъба, като
винаги използвате само меката й част.
4. Накиснете тигана.
Въпреки че би трябвало да няма подобни
проблеми, при употребата на по-стари и износени тигани, може да се наблюдава леко
залепване на храна върху тигана. При наличието на залепнали и загорели участъци, не
се опитвайте да ги отстраните с шпатула или
остър предмет. Накиснете тигана с хладка
вода и го оставете за известно време, докато
залепналата храна се размекне. След това го
почистете внимателно без да търкате.
5. Внимавайте с почистващите препарати.
Не използвайте твърде силни препарати

Как тествахме?
В теста на Международната организация за потребителски проучвания и
тестове (ICRT) са включени 19 модела
тигани с незалепващо покритие.
Закупуване на тестовите модели: 2011
Проучване на цените: април 2012
Тествани са следните показатели:
Температурни особености
Този показател дава обща оценка на
представянето на тигана за бързина на
загряване, поддържана температура
по време на употреба и при изтиване.
Оценката е направена на база приготвяне на храна върху електрически и
газов котлон.

?

Любопитно

Палачинки в износен тиган

В рамките на тестването
на съпротивата на покритие,
бе проведен любознателен
експеримент за приготвяне на
палачинки в тиган с изхабен
повърхностен слой.
Незалепващото покритие би
трябвало да изпълнява своята
функция до края на своя живот.
Независимо от това дали слоят
изтънява, свойствата му остават.
Проверихме дали е възможно
да направим палачинки в напълно
изтъркан тиган, без да добавяме
мазнина. При някои се получиха
цепнатини върху палачинките и
с помощта на шпатула трябваше
да бъдат отлепени определени
части. При най-лошите резултати
частично палачинките бяха
раздробени и имаше много
залепвания.

или такива, които съдържат метални частици. Те ще скъсят живота на тигана и неговото покритие значително.
6. Почиствайте тиганите на ръка.
Миалната машина е добър помощник на
всяка домакиня, но има съдове, които не
трябва да бъдат поставяни вътре. Един от
тях е тиганът с незалепващо покритие. Проблемът е в препаратите, които се използват
за миалните машини. Те са твърде силни за
финото покритие на този тип тигани и во-

Приготвяне на храна
Тествано е представянето на тиганите
при приготвянето на палачинки и яйца.
Взето е в предвид времето за приготвяне на храната, енергийната консумация,
отлепянето и изваждането на хланата от
тигана.
Издържливост
Тествани са няколко показателя, които
дават цялостна представа за издържливостта на съда. Взети са в предвид бързината на износване, издържливостта на незалепващото покритие, появата на ръжда,
резултат след миене в съдомиална, здравина на дръжката, на дъното на тигана и
наранявания след изпускане.

След опита без олио, се опитахме
да направим палачинки в същите
съдове, но с добавена мазнина.
Проблемът със залепването беше
решен и палачинките останаха цели.
Употребата на малко количество
мазнина, винаги е в полза на готвача.

дят до бързо износване. Друг недостатък
при миенето чрез машина е, че съдовете в
нея не изсъхват изцяло, което води до появата на ръжда и увреждане на повърхността.
7. Поставете го на отделно място за сушене.
Не поставяйте тиганите върху други метални съдове и не слагайте вътре метални прибори. Важно е съдът да изсъхне изцяло преди
да бъде прибран в шкафа за съхранение. Там
също трябва да има специално място и да не
бъде поставян така, че да се надраска.

Безопасност
В показателя за безопасност са взети
предвид безопасността при термална обработка – при загряване, готвене и изтиване на съда, както и острота на ъглите
на тигана.
Почистване
Оценени са резултатите след миене в съдомиална машина и леснота на
вътрешно и външно почистване на
ръка.
Поддръжка
Цялостната поддръжка на тиганите е
оценена в общ резултат. Този показател
включва почистване, съхранение и употреба.
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Актуализирайте данните си
ЧЕЗ България стартира кампания за актуализация
на данните на клиентите

Целта на кампанията „Активните печелят”
е актуализиране на клиентските данни по договори за продажба на електроенергия с цел
подобряване обслужването на клиентите.
По данни на ЧЕЗ в техните бази са налице непълни данни за близо 700 000 клиента. Най-много са те в София – над 52% от
всички клиенти на дружеството. Процентът е висок също и в Перник, Благоевград,
Ловеч и други.
В съответствие с Общите условия за
продажба на електроенергия и Закона за
Енергетиката, при промяна на данните
всеки клиент има задължението да информира електроснабдителното си дружество
за пълните му и актуални данни, които са
защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни.
Защо да актуализирам данните си?
Трябва да сме наясно, че актуалните и
пълни данни са в наша полза. Актуализирането на данните позволява по-лесното
ни идентифициране и получаване на своевременна и бърза реакция от електроснабдителното дружество в случай на нужда.
Обезпечена е двустранната комуникация
между дружеството и потребителя и по
този начин можем да бъдем информирани
навреме за всичко, което ни интересува по
отношение на услугата.
Голям проблем в тази връзка е навременното получаване на фактурите. Много потребители се оплакват от липсата на
фактури, а най-честата причина за това е

неточния или непълен адрес в базата данни на електроснабдителното дружество.
За да сте сигурни, че получавате навреме
фактурите си, освен актуализация на адреса си, можете и да поискате да получавате електронна фактура по имейл.
В случай че данните ви са неактуални
или непълни, трябва да имате предвид, че
за вас съществуват редица потенциални
неудобства. Непълните данни могат да ви
лишат от възможността да се възползвате от редица допълнителни услуги, като
например индиректно обслужване, електронна фактура и др. В някои случаи дори
може да останете без електрозахранване,
тъй като договорът ви на практика може
да се окаже невалиден.
„Активните печелят“
Кампанията на ЧЕЗ за актуализация на
данните е под надслов „Активните печелят“ и това не е случайно. Клиентите на
дружеството, извършили актуализация
или пререгистрация ще участват в томбола със следните награди: 90 безплатни
сметки за ток, 9 ваучера за черна и бяла
техника, всеки от тях на стойност 400 лв.,
1 ваучер за подаръци на стойност 1000 лв.
Тегленето на наградите се извърша ежемесечно до 15-то число на текущия месец
за участниците в кампанията от предходния – 10 безплатни сметки за ток всеки
месец. На всяко тримесечие (м. юни, м.
септември и м. декември) се теглят по 3
ваучера за черна и бяла техника, всеки от

?

Всеки, който иска да разбере
дали е налице неточност или
непълнота в данните, с които
фигурира като клиент в системата на ЧЕЗ, би могъл да направи
следното:

• да посети център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ
• да се обади на денонощната
линия на ЧЕЗ 0700 10 010
• да изпрати на ел. поща
zaklienta@cez.bg своя клиентски
номер и телефон за контакт, на
който служителите на фирмата ще
се свържат с Вас за допълнителна
информация

тях на стойност 400 лв. През месец декември ще бъде изтеглена и голямата награда
– ваучер за подаръци на стойност 1000 лв.
В тегленето се включват всички клиенти,
извършили актуализация или пререгистрация за периода на цялата кампания.
По този начин всеки клиент автоматично
участва в лотария за безплатна сметка, ваучер за техника и ваучер за подаръци.
Спечелилите ще бъдат уведомени лично,
а имената им ще бъдат публикувани на в
корпоративния сайт www.cez.bg.

Въпроси и отговори
Какво ще се случи, ако не заплатя
месечната си фактура навреме?
Ако не заплатите дължимата от Вас
сума в посочения срок, започва начисляване на лихва за забава в размер на
законната лихва за всеки просрочен ден
и снабдяването с електрическа енергия
се преустановява по реда на Общите
условия (най-често след след изтичането
на 10 (десет) дни от срока за плащане). В
случай, че снабдяването се преустанови
и потребителят не е заплатил всички дължими суми за консумирана електрическа
енергия, както и разходите за прекъсване
и възобновяване на снабдяването, започва процедура по събиране на просроченото вземане по реда на действащото в
България законодателство.
Кой трябва да снеме показанията
от електромера ми, ако има допусна-

та грешка и какъв е реда за коригиране
на показанията?
В случай на неправилно отчитане на показанията на Вашия електромер, за което потребителят е уведомил продавача, представител на продавача е длъжен да извърши
проверка. В случай, че е допусната грешка,
сметката Ви ще бъде коригирана при посещение на титуляра или негов пълномощник
в най-близкия център за клиенти.
Каква е процедурата при подмяната
на старите електромери с нови?
Добре е да знаете каква е процедурата
при подмяната на старите електромери с
нови, процес, който все още продължава
на много места. Електроразпределителното
дружество я извършва за своя сметка, като
се вземат всички мерки да не се стигне до
„подмяна” на показанията.
1. Разлепва се съобщение на входа с

информация на коя дата ще се подменят
електромерите и как ще се процедира със
старите електромери.
2. На посочената дата ел. техниците
сменят електромерите. При смяната на
всеки електромер те записват показанията
на стария и показанията на новия електромер.
Ако ел.таблата са етажни, тогава се процедира така, както при смяната на единичен
електромер - попълва се картон с показанията на електромерите и картонът се поставя върху електромера в таблото. Втората
част от картона се изпраща в района и се
пази там. По него се изчислява сметката.
3. На мястото на смяната ел.техниците
изготвят приемо-предавателен протокол,
който се подписва от представители на
живущите в блока. Старите електромери се предават на потребителите срещу
подпис

www.aktivnipotrebiteli.bg
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Плащане на месечните
сметки
Спомняте ли си опашките от миналото, когато наближи срока за плащане на месечната
сметка за ток, парно или телефон, когато доставчиците приемаха само пари в брой.
Сега възможностите да спестим време и усилие са много.
Плащането на месечните сметки за ток,
вода, парно, кабелна телевизия или телефони често отнема много време на потребителите. Голяма част от българите все още
са подвластни на инерцията от миналото и
предпочитат да прекосят половината град
и да почакат на опашка, за да се издължат
на доставчика си. И това по няколко пъти
на месец – веднъж за тока, веднъж за кабелната ..... Хората, които ценят времето
си, отдавна започнаха да се възползват от
все по-разнообразните форми на плащане,
които се предлагат от фирмите. Сега е напълно възможно човек да си плаща сметките, без да излиза от вкъщи или офиса.
Не трябва да забравяме, че това не е съвсем
безплатно, но се възвръща от спестеното
време и усилия. Какво трябва да знаем за
новите форми на разплащане и кои компании ги предлагат?

тавените услуги. Повечето банки обаче са
въвели възможността при сключване на
споразумение за директен дебит, клиентът
сам да определи „таван“ на сумата за плащане. Например: ако вие определите таван
от 100 лв. при директния дебит, то банката
не би платила по-висока сума на доставчика. Така че в случаи на евентуална грешка в
сметката ви, сте отчасти защитени. Банката разбира се уведомява клиентите си, когато сумата за плащане надвишава определения „таван“, така че клиентът да прецени
как да процедира със задължението си.
Плащане с дебитна карта
Докато кредитните карти са все още
малко, с дебитни карти у нас разполага
огромна част от населението. Това дава
възможност да ги използваме за лесно
погасяване на месечните си задължения.
Плащанията през системите ePay и eBg
позволяват да плащате през интернет чрез
дебитната си карта. Важно е да знаете, че
това изисква предварителна регистрация
в избраната от вас система. Това отнема
не повече от 5 минути. Друга опция е плащането през банкомат. На практика всички по-големи доставчици на услуги вече
предлагат такава възвможност, макар и не
на всеки банкомат. При плащане с дебитна
карта таксите за превод не са големи и това
прави този начин относително атрактивен.

Банков превод или директен дебит
При плащане по банков път трябва да
знаете, че таксите, които събират отделните банки могат да са различни. Ако внесете сумата от гише на банката, където е
сметката на съответния оператор, ще платите най-малка такса за превода. В случай
че плащате от собствена банкова сметка,
трябва да сте наясно, че ако банкирате
през интернет ще плащате по-ниски такси за преводите, отколкото ако го правите
през клон на банката. В най-скоро време
се очаква да се появят и първите банкови Плащане по телефон или СМС
клонове на самообслужване, където ще моВ желанието си да предложат удобства
жете сами да нареждате суми от сметката
на потребителите някои фирми започнаха
си и това трябва да се таксува по-евтино
да предлагат заплащане на месечните сметот банката.
ки дори с СМС или телефонно обаждане.
Този вид плащане позволява да наредите
Плащанията с директен дебит са много
определена сума от вашата банкова сметка
разпространени в Западна Европа и постечрез едно телефонно обаждане. Засега този
пенно набират популярност и у нас. Така
вид плащане все още не е придобил голяма
всеки месец банката ще погасява вашите
популярност, но си струва да се отбележи,
задължения към доставчика, без да полаче България е една от първите и все още
гате никакви усилия и без да се притеснямалко страни в света, които въведоха повате, че ще пропуснете срока за плащане.
добна услуга.
Рискът при този вид практика е, че понякога са възможни недоразумения. НаприВ български пощи
мер, ако се откажете от услугите на доставДобре познатият начин, който е пречика, но забравите да го информирате за
това навреме, банката може да продължи имуществено използван от пенсионерите и
да изтегля пари от вашата сметка или ко- хора, които нямат достъп до електронните
гато имате спор или възражение за предос- услуги за заплащане на сметките, са касите

в българските пощи. Обикновено са отворени няколко каси, които имат за задача
да улеснят плащанията, като потребителят
преминава поетапно на разлините гишета,
които извършват обикновено по една услуга. В някои по- големи пощенски клонове
отделните каси са специализирани в плащането на няколко услуги, но въпреки това
процесът не е достатъчно оптимизиран и
определено отделянето на време е част от
неудобството на този вид разплащане.
В услуга на потребителите съществува и
още една възможност за плащане – чрез пощенски запис. Това е възможност при липсата на електронни устройства да се улеснят разплащанията за други градове или в
рамките на същият град, без да се налага да
посещавате касовият офис на съответния
доставчик(интернет, парно, кабелна телевизия). Неудобството тук също е свързано
с време, за да извършите пощенския запис
и сума, която покрива стойността на услугата “пощенски запис”. т.е така се оскъпява
плащането.
Каси за битови сметки
В България касите за плащане на битови сметки придобиха неочаквана популярност, тъй като на едно гише можете
едновременно да платите сметките си за
множество услуги като ток, телефон, кабелна телевизия, интернет и др. Основните оператори са два – Бравоинвестмънтс и
Изипей. Можете да откриете адресите на
съществуващите каси на интернет страниците на двете компании - bravoinvest.com и
easypay.bg.
През eBg или ePay
Това са две различни системи, които
позволяват заплащанията с банкова карта
през интернет и основната им цел е еднаква. Това е удобно и за хора, които не желаят
или не се нуждаят от кредитна карта (ePay
и eBg предлагат услугата и чрез кредитни
карти).
При употребата на този вид разплащане
се изисква регистрация. Еднократно се въвеждат сметките за желаните от вас услуги,
които бихте искали да платите през систе-
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мите, а по-късно можете да проверявате
състоянието им в същите. Имате възможност да заложите и опцията за разплащане
на сметките чрез СМС. При плащане чрез
Ипей съществува опцията за разплащане чрез т.нар. „микросметка”. Таксите при
плащанията се заплащат според условията
на доставчиците на услугата.
Кредитна карта
Плащанията на битови услуги с кредитна карта е възможно през банкоматните
устройства по начин неразличаващ се от
употребата на дебитните карти. Доставчиците за плащане eBg и ePay предлагат употребата и на кредитни карти.
Внасяне на пари в банкомат
Тази услуга е сравнително нова и не добре позната поради малкото банкоматни
устройства, които имат възможност да я
извършват. Целта е услесняването на потребителите. При тази услуга не се изисква
регистрация и употреба на дебитна или кредитна карта. Достатъчно е да бъде внесена в
банкоматното устройство сума в брой, която е предназначена за разплащане по битова
сметка. Когато устройството регистрира наличността на сумата се избира сметката, по
която парите да бъдат преведени. Плащането през банкоматно устройство се извършва със съответната такса за услугата.

ДА
ДА

?

Речник

Директен дебит – дава възможност за автоматично плащане
на месечната сметка чрез банков
превод от сметка на абоната, без
да се посещава каса на доставчик
или банков клон.
През сайта на организацията –
позволява плащане с банкова карта
при наличие на съответната регистрация и собствена банкова сметка.
През банкомат – позволява ви
да направите банков превод от
собствена картова сметка, използвайки банкомат.
Плащане с СМС – позволява
плащане от мобилен телефон с
номер към български оператор и
валидна банкова карта.
Телефонни плащания – позволява да наредите плащане на
месечната сметка по телефона от
собствена банкова сметка.

В български пощи – плащане с
пощенски запис.
Каси за битови сметки – можете да платите в брой множество
месечни сметки.
През ePay – позволява заплащане с банкова карта през интернет.
Изисква регистрация.
Кредитна карта – позволява
плащане през интернет или чрез
терминал в офис на доставчик на
услуга.
Внасяне на пари в банкомат внасяне на пари в специализирани
банкоматни устройства и с тях се
извършва плащането на сметки.
Микросметка - Интернет базирано платежно средство, което
дава възможност на хора, които не
разполагат с банкова карта да се
възползват от удобствата на електронните разплащания.

Въпроси и отговори
Как да поискам проверка на елек- тиза) – електромера се демонтира от
служител на електроразпределителното
тромера си?
Има два вида проверки на електро- дружество и запечатан със заводската
и държавната пломба се предава за
мера:
техническа проверка – извършва независима експертиза от оторизирана
метрологична лаборатория.
се от служител на електроразпреКаква е процедурата за искане на проделителното дружество на място с
верка?
Клиентът подава заявление, като
еталонен уред, който отчита изразпосочва
вида на проверката, която желае
ходваната в момента енергия заедно
да
бъде
извършена
- в случая проверка
с електромера. По отношение на
от
независима
метрологична
лаборатопрецизността на еталона, всяко отрия,
заплаща
съответната
цена
за услуга
клонение в точността на измерването
„демонтиране
на
електромер”.
на разходваната енергия може да
Демонтирането става само след като
бъде отчетено. Каква е процедурата
клиентът
представи разписка за платена
за искане на проверка?: Клиентът
такса
към
метрологичната лаборатория,
подава заявление, като посочва вида
за
извършване
на проверката. Плащана проверката, която желае да бъде
нето
става
по
два
начина – на каса или
извършена - в случая проверка с
по
банков
път.
След
представянето на
еталон, заплаща на място съответнаразписката
сътрудник
на електроразпрета такса и посочва удобното за него
делителното
дружество,
в предварителвреме за нейното извършване;
но посочено удобно за клиента време,
метрологична проверка (експеризвършва демонтажа и монтира друг

електромер, като в присъствие на клиента се записват последните показания
на сваления електромер и началните
показания на новопоставения електромер. Сваленият електромер се поставя в специална безшевна торба и се
слага пломба. Посредством тези мерки
напълно се ограничава възможността за
каквито и да било действия от страна на
3-ти лица, водещи до промяна на състоянието на електромера до момента на
разпломбирането му в лабораторията.
При положение, че резултатите от
техническата проверка или от метрологичната експертиза покажат неизправност в уреда, електроразпределителното дружество би трябвало да
поема разходите по проверката, като
възстановява на клиента направените
от него разходи. В случаите, когато се
установи, че електромерът е в напълно
изправно състояние, всички разходи
остават за сметка на клиента.

www.aktivnipotrebiteli.bg
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Обществени услуги

Касов бон

Фактура

Фактурата за ток на ИВН
Разясняваме ви фактурите за битови
клиенти на трите електроснабдителни
дружества в три поредни броя

Полезно

Вино и грозде

Поредица, в която „Активни потребители”
ви запознава със сортовете грозде, които се
отглеждат в България със съдействието на
Националната лозаро-винарска камара.
МУСКАТ ОТОНЕЛ /
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ПИНО НОАР / PINOT NOIR

ТРАМИНЕР / TRAMINER

MUSKAT OTTONEL

Сортът е получен от семе в град Анже,
Франция, от Роберт Мореал през 1852 г.
Днес той е разпространен в почти всички
лозарски страни.
Гроздът е много малък (9,4/6 см), цилиндричен, полусбит. Средното му тегло е от
61 до 105 в зависимост от микрорайоните
и натоварването. Зърното е малко (15,6/15
мм), сферично, сочно, с приятен вкус и
силен характерен мускатов аромат. Кожицата е дебела, крехка, зеленикаво - жълта,
просветлива откъм слънцето, с ръждиви
петна
Мускат Отонел е средно до сравнително
ранозреещ сорт. Бере се обикновено през
първа¬та половина на септември, но често
и в края на август. Най- добре се развива
на подложка Шасла х Берландиери 41 Б.
Има задоволителна устойчивост на ниски
зимни температури. Много добре развива техноло¬гичните си качества на леки,
хумусно-карбонатни почви на хълмисти
терени с добро изло¬жение. Подходящи
формировки са Мозер и Омбрела със смесени плодни звена, на които плододава добре и гроздето е качест¬вено.
Сортът натрупва доста¬тъчно захари
- от 19,1 до 24,15 %, но титруемата киселин-ност в топлите райони е ниска. Белите сухи вина, произведени от този сорт
са ефектни, с доста интензивен аромат с
цветист характер, напомняш виолетки и
индрише, значителна плътност и умерена
свежест. Вината се консумират млади от
този сорт се произвеждат много добри ликьорни вина.

Произходът на този сорт сс свързва с
Франция. Разпространен най-вече в Бургундия, Шампания и Елзас. В Калифорния има значително разпространение
и от него се произвеждат вина от много
високо качество Разпространението му в
Този сорт има австрийски произход България е доста ограничено, предимно в
областта Траминер в Южен Тирол. Широрайона около Сливен.
ко разпространен е в Германия в района
Франкен и във Франция в Елзас, където
Гроздът е много малък (8,2/6 см), циот него се произвеждат отлични сухи бели
линдрично-коничен или цилиндричен,
вина със завиден престиж. В нашата страсилно сбит. Зърното е много дребно (11,х
на се отглежда на малки площи в Северо11,1 мм), кръгловато, често деформирано
източна България.
поради сбитостта на грозда. Зър¬ното е
Гроздът е много малък (8,9/ 7,1 см), вкусно и сочно. Кожицата е средно дебеконичен, често разширен в основата, по- ла, жилава, синъо-черна, напрашена с вонякога крилат, сбит с къса вдървесинена съчен налеп.
дръжка. Зърното е много малко, овално,
Пино ноар се отличава с много дочесто деформирано поради сбитостта на
грозда. Кожицата е дебела, плътна, розо- бра родовитост. Гроздето е устойчиво на
во-червена до сиво-розова, поради обил- сиво гниене и срав¬нително устойчиво
ния восъчен налеп. Зърното е сочно, слад- на ниски зимни температури. Подходящи
са дъл¬боки свежи почви по склоновеко и ароматно.
те. Най-добре се развива на подложките
Траминер е сравнително ранозреещ до
Шасла х Берландиери 41 Б и SG4.
среднозреещ. У нас узрява в началото и
средата на септември. Родовитостта му е
Специфичното за този сорт е, че той
средна до добра. Сортът не е устойчив на
рядко сс съчетава с други сортове. Кагъбни болести, напада се от пероноспора
чеството на произ¬ведените от него вина
и оидиум и при дъждовна есен гроздето
зависят в много голяма степен от терозагива. Подходящо за него е стъбленоара и климатичните условия. От него във
то отглеждане по формировка Мозер със
Франция се произвеждат прес¬тижни
смесена резитба върху подложките Берпенливи вина в Шампания и червени
лан – диери х Рипария Кобер 5 ББ и S04.
вина в Бургундия. Младите вина от този
Траминер е устойчив на ниски зимни темсорт се описват като вина с наситен руператури, но е чувствителен на суша. ‚За
бинен цвят. невероятен финес и с аромат,
него са подходящи сравнително по-богасъставен от много характените нюанси на
ти, хумусно-карбонатни, достатъчно влачереша, черница и малина, а понякога и
гозапаеени почви в по-хладните, проведим. При отлежаване в контакт с дъбова
триви хълмисти терени на Североизточна
дървесина развиват богат, комплексен
България.
аромат.
От сорт Траминер се получават сухи
У нас този сорт натрупва значително
бели силно ароматни вина с хармоничен
свеж вкус. Характерът на аромата се опис- количество захари - от 21 до 27 %, при
ва като интензивен с нюанси на подправ- достатъчно висока киселинност - 6,24
ки, откъдето идва и наименованието на -10,49 г. куб. дм. Вината имат нежен вкус,
сорта, както и с цветни аромати, напомня- аромат, тъмночервен цвят и no-нисък
щи на роза. Най-добри вина от този сорт екстракт, отколкото тези от Каберне Совиньон.
се получават в Североизточна България.
www.aktivnipotrebiteli.bg

26

Как да изберем

Кухненски нож
Кухненският нож е дългосрочна инвестиция и винаги е добре
да изберете по-качествен, устойчив, здрав и удобен нож. В
тази статия ще ви дадем някои основни насоки при избора
на качествен домакински нож.
Не всички кухненски ножове са еднакви.
Често, известна марка може да ви предложи ножове с ниско качество, но на висока
цена. Възможно е да се намери и добро качество на достъпна цена, от по-малко популярна марка.
1. Какво ви трябва?
Преди да се отправите към магазина, бъдете наясно от какъв вид нож се нуждаете.
Разнообразието от различни по форма и
размер кухненски ножове на пазара е голямо. Имайте предвид специфичните ви
готварски навици и конкретни нужди, при
избора.

!

Внимание

• Когато държите нож винаги бъдете внимателни и го дръжте с острието надолу. Никога
не бързайте и не тичайте, когато сте с нож в ръка по никакъв
повод.
• Никога не мийте ножовете
си в съдомиялна машина, тъй
като почистващите препарати
на прах могат да бъдат абразивни и да затъпят ножа, както
и да доведат до ръждясване
на някои от металните елементи. Те могат също да направят
дървените дръжки по-крехки и
податливи на чупене. Винаги
измивайте веднага след употреба кухненските си ножове
на ръка, подсушете ги внимателно и ги поставете обратно
по местата им.
• Избягвайте да използвате
кухненските ножове за други
цели, като няпример отваряне
на различни опаковки, рязане на кабели и други твърди
повърхности, за да не ги затъпите. За целта използвайте
ножица или специален нож,
предназначен за този вид манипулации.

Добрият комплект кухненски ножове
трябва да включва:
Универсален нож (13 см) - използва се
за различни видове храни и всякакви ежедневни кулинарни манипулации.
Нож на главния готвач (20 - 23 см) - използва се за кълцане, нарязване на кубчета
и раздробяване.
Нож за зеленчуци (18 см ) - използва се
за белене и нарязване на малки парчета на
зеленчуците.
Нож за хляб (назъбен) - използва се за
хляб, сладкиши и плодове.
Сатър - използва се за месо, за раздробяване на подправки и др.
Нож за филетиране – подходящ за филетиране на риба, месо и др.
На пазара се срещат комплекти ножове,
които съдържат повечето от горе -изброените видове. Това може да се окаже по-евтина инвестиция, отколкото да закупувате всеки един от тях поотделно. От друга
страна, изборът на пакетиран комплект,
създава риск да не харесате или използвате
всеки един нож в опаковката.
2. Удобството е важно
При закупуването на ножове е препоръчително да задържите всеки един от тях
поотделно в ръката си за известно време.
Задължително е да го чувствате удобен в
ръката си и да имате добър контрол, когато го държите. Не се заблуждавайте, че
дадена марка е с доказано качество, дизайн
и удобство. Това може да не е най-добрият
избор за вас.
3. Стоманата
Вижте до къде стига стоманената част на
ножа. Ако забележите заварка или изкуствено присъединяване на дръжката към острието, то това не е добър знак. Най-слабото място на повечето ножове е именно
мястото, където се съединяват дръжката и
металната част. Търсете ножове, които са
съставени от едно единствено парче стомана, което стига от върха до дръжката.

ване на по-леки храни, например. Употребата на солидни уреди изисква повече
усилия. За по-твърдите храни като ядки,
например, солидният нож е идеалният избор.
5. Балансът
Ако основната тежест на ножа е съсредоточена в дръжката, моделът е подходящ
за кълцане или за обработка на твърди зеленчуци, като моркови. За гъби и по-меки
зеленчуци, основната тежест трябва да се
намира в острието на ножа.
Качествените ножове имат добър баланс
между тежестта на дръжката и острието.
Това е важен критерий, защото при употребата на добре балансиран нож се изискват
по-малко усилия, от страна на готвача.
6. Дръжката
Разгледайте дръжката на ножа. Тя трябва
да бъде здрава, лесна за почистване и добре прикрепена към острието. При повечето ножове това е най-здравата и солидна
част, тъй като трябва да понася целия натиск от движенията на ръката при манипулация. Ако дръжката изглежда тънка (при
покритите с пластмаса това не е очевидно)
или е прикрепена към острието чрез заваряване, то качеството не е добро. Ако по
нея има дупки или празни пространства,
това намалява здравината на ножа.
7. Джобният нож
Дръжките на някои джобни ножове са
със специален дизайн на дупки, който ги
прави по-леки. Това, обаче, създава трудност при почистване на ножа и е благоприятна среда за развитие на микроорганизми.
8. Материал на дръжката
Обърнете внимание на материала, от
който е изработена дръжката на ножа.
Най-често срещани са дървените, пластмасови, метални и други устойчиви материали. Некачествената мека дървесина и
материалите с малка плътност не са за препоръчване. Дръжките на по-старите ножове са изработени от кост, но този материал
е чуплив и не е подходящ.

4. Лек или тежък?
9. Острието
Когато избирате нож, обърнете внимаКерамично
ние на теглото му. По-леките модели са
Едни от най-добрите остриета са кераидеални за извършване на бързи и точни
мичните.
Те са изключително здрави, рядманипулации. Подходящи са при накълц-
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Нож за белене

Нож за зеленчуци

Нож за котлети

Нож-скалпел

ко се налага да бъдат заточвани, по-леки са
в сравнение със стоманените ножове, не се
оцветяват от хранителните продукти и не
ръждясват. Недостатък е липсата на гъвкавост, тъй като лесно могат да се напукат
или върхът им да се счупи. Керамичните
ножове не се заточват в домашни условия.
Имайте предвид, че цената на тези ножове
е по-висока. Ако откриете такъв тип нож
на ниска цена, подходете със засилено внимание към артикула.
Високо въглеродна стомана
Това е един от най-добрите материали за
изработката на различни прибори за хранене, особено за производството на ножове. Предимството на този тип нож е, че е
лесен за заточване в домашни условия и е
с доказана острота. Въглеродната стомана
е крехък метал и трябва да се внимава при
употребата му. След почистване, изсушавайте добре ножовете от този вид материал, тъй като имат склоността да ръждясват
лесно. Също така, тази стомана дава реакция с киселини и основи, а резултатът е
лесно оцветяване от различни видове хранителни продукти.
Високо въглеродна неръждаема стомана
Тази сплав се е превърнала в един от
най-популярните материали, използвани
за производството на ножове, в последно
време. Това е така, благодарение на своята
устойчивост към ръжда и свойството да не
се оцветява лесно.
Приборите от този метал не са толкова остри и лесни за заточване в домашни
условия, колкото изработените от високо
въглеродната стомана. Въпреки това, те са
едни от най-популярните, тъй като този
вид сплав се произвежда в големи количества и създава усещане за удобство при
употреба.
Неръждаема стомана
Устойчива и трудна за заточване сплав.
Не губи остротата си за дълъг период от
време, но затъпил се веднъж, този нож се
превръща в неизползваем прибор.
През последните години текат реклами
на ножове, които нямат нужда от заточване. Отнасяйте с повишено внимание към
тях, тъй като в много от случаите те не са
достатъчно качествени, липсва им баланс
и чувство за удобство при употреба.
10. Заточването
Има различни методи за заточване. Едни
от тях са с помощта на абразивен камък
или с електрическо точило.

Нож за почистване

Нож за издълбавене
Нож за сьомга

Нож-шпатула

Нож за филетиране

Универсален кухненски нож

Нож за конфитюр

Нож за хляб

Вилица за рязане на месо

Нож сантоку

Сатър

Ако използвате ножа си непрекъснато е
добре да го заточвате поне веднъж седмично. Дръжте го под ъгъл от 25 градуса, когато го заточвате. Заточвайте острието по
цялата му дължина, бавно и равномерно.
Не го изостряйте само в средата.
Не използвайте ножа си върху твърди
повърхности като камък, стъкло, стомана
или керамични дъски за рязане. Това ще
го затъпи допълнително. Дървените или
твърдите пластмасови дъски са най-добрият избор за подложка.
Голяма част от нараняванията при манипулации с кухненски ножове, са причинени от работа със затъпени уреди, тъй като
при тях се изисква по-голямо усилие при
рязане и вероятността да се нараните е голяма.
11. Правилното съхранение
Най-разпространената практиката за
съхранение на кухненски ножове е в специална дървена поставка. На пазара се
предлагат и магнитни поставки за ножове,
но ако имате малки деца това не е удачен
избор. Съхранението на кухненските ножове заедно с всички други домакински
прибори, предразполага по-лесното им затъпяване.
12. На пазар
В интернет пространството можете да
намерите продукти на утвърдени производители на приемлива цена, значително
по-ниска от тази в магазина. Много от
марките имат собствени сайтове, в които
предлагат стоките си на цени на едро. Преди да предприемете покупка в мрежата,
посетете няколко магазина, за да се запознаете с продукта на живо. Информирайте

се за фирмената политика на търговеца, в
случаи, че не сте удовлетворени от закупения нож и искате да го върнете. Покупката
на качествен нож може да е добра и дългосрочна инвестиция за период от 20-30
години. Освен това, часовете прекарани в
кухнята ще бъдат далеч по-приятни, когато сте снабдени с подходящите уреди за
работа.

Полезно
Ето и един доста стар метод, с
който лесно може да установите
доколко балансирани са вашите
кухненски ножове:
Поставете ножа върху показалеца
си като се опитате да го балансирате, ако успее да не се наклони нито
към дръжката, нито към острието,
значи вашият нож със сигурност е
добре балансиран

www.aktivnipotrebiteli.bg
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Да разшифроваме
VIN-кода на автомобила си
Искате да си купите кола, но не сте сигурни къде е произведена?
Няма страшно – продавачът няма да може да ви излъже, ако
прочетете нашата статия.
Както може би добре знаете от вашите
регистрационни или застрахователни документи цялата най-важна информация за
вашия автомобил се съдържа някъде измежду символите 2FMZU62E02ZB78590 Но
какво означават те? Казано по друг начин
това е вашият VIN или Vehicle Identification
Number (Автомобилен Идентификационен
Номер).
VIN-ът представлява 17 символен идентификационен сериен номер, съставен от
букви и цифри. Всеки символ от този идентификационен код има строго определено
значение. Комбинирани заедно обаче тези
символи дават цялостна информация за
вашия автомобил.
Къде се намира VIN номерът?
Традиционните места, на които производителите поставят идентификационния
номер са - на предната защитна стена на
автомобила; от вътрешната страна на предния ляв калник; на колоната на волана; на
скобата прикрепяща радиатора; лайсната
на предното стъкло; на вратата на шофьора или на тази до шофьора; гаранционната
и сервизната книжка или документите на
автомобила; някъде върху плочка на двигателя.

• Контролна цифра за точността на Раздел за идентификация на
VIN-а
превозното средство (VIS)
• Раздел за идентификация на превозТози част от номера съдържа последното средство (VIS - Vehicle Identification
ните осем символа. Тези символи опредеSection – осем символа)
лят годината на модела (10-тия символ)
и поточната линия, на която автомобила
Световен идентификационен номер
е сглобен (11-тия символ). Както цифра,
на производителя (WMI)
така и буква могат да представляват гоПървият символ от WMI частта предста- дината на производство – например: 1998
вя страната, където е произведен вашия ав- (W), 2000 (Y), 2007 (7) или 2008 (8).
томобил. Страни като САЩ (1 или 4), КанаОт 12 до 17 символи всъщност са седа (2), Мексико (3) са представени с цифри,
докато например Германия (W), Италия рийния номер на вашия автомобил – те са
уникални за всеки автомобил. Тези цифри
(Z), Япония (J) – са представени с букви.
също показват, дали автомобилът ви е бел
Вторият символ е свързан с производите- първият, стотният или десетхиледният изля. Символите отново могат да бъдат както лязъл от поточната линия на завода. Тази
букви, така и цифри. Например: Jaguar (A), информация също е доста полезна и за
Dodge (B), Chrysler (C), Jeep (J), Buick (4), колекционерите на стари и редки автомобили.
Cadillac (6) или Saturn (8).

Как да разшифроваме нашия VIN
Когато го разшифровате, VIN номера показва страната, годината, модела и серийНадяваме се, че следващият път когато
Третият символ представлява вида на
ния номер на вашия автомобил. Също така
видите
тази сложна поредица от симвоот коя поточна линия е излязъл, а понякога автомобила или подразделението на произли
всъщност
означава много неща, които
водството,
от
което
е
излязъл.
дори показва особености в оборудването.
може да са от полза и на самите вас понякога.
Системата за разшифроване е следната: Раздел Описания на Автомобила
последователността за буквите е от A до Z (VDS) и Контролна цифра за
а за цифрите от 1 до 9 и накрая 0. Обикновено буквите I,O и Q се пропускат от сис- точността на VIN-а
Раздела за описание на автомобила сътемата.
държа пет символа (от 4-тия до 8-мия вклюИдентификационният номер на автомо- чително) които показват от вида на купето,
вида на двигателя, спирачната система та
била е разделен на 4 части:
На този адрес можете да про• Световен Идентификационен Но- чак до модела, серията, системата за сигурверите уникалността и информамера на Производителя (WMI - World ност и други. Деветият символ е контролцията на VIN номера на вашия
Manufacturer’s Identification - три символа) ната цифра за проверка на идентификациавтомобил:
онния
номер.Тази
цифра
се
определя
чрез
• Раздел Описания на Автомобила
(VDS - Vehicle Description Section – пет сложна компютърна методология на преwww.autocalculator.org/Free-VINсмятане, разработена от Отдела по транссимвола)
Lookup.aspx
порта (DOT - Department of Transportation).
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Етикети, етикети...

Нова порция примери от
пазарната действителност

Български картофи от
Германия
Рядко може да срещнем толкова привлекателно опаковани картофи по българските магазини. В този красив пример
фирмата „АГРИКО БЪЛГАРИЯ ООД“ патриотично заявява на
етикета „Произведени в България от холандски семена”. Бърз
поглед към задната страна на опаковката обаче, ще разочарова всички патриоти. Етикетът признава: „Страна на произход:
Германия”. Кое ли ще дочакаме първо – да произвеждаме и
опаковаме добре картофите в България или вносителите да се
престанат да ни подвеждат с невярни етикети?
Благодарим на Деян К. от Варна

Алгебра за търговци
Ако 90 гр. бирен фъстък струва 0,89 лв, то тогава колко
струва 1 кг бирен фъстък?
Тази задача по алгебра за 3-ти клас трябва да може да
реши всеки ученик. Ето и решението:
Ако 90 гр. струват 0,89 лв, то 1 кг ще струва 9,88 лв, но
ако 1 кг струва 8,90 лв, то 90 гр. фъстък би трябвало да
струва на потребителя 0,80 лв, а не 0,89 лв. Може би разликата не е шокираща, но като си помислим за огромното
количество продадени фъстъци в хипермаркета, то вероятно цифрата далеч ще надвиши 9 ст.
Благодарим на Добрин Я.

Лиспващият орех

Така добре поставения орех на преден план на
опаковката на мюсли „Плюс”, на фирма Nikola,
не поставя под съмнение наличието на полезната
ядка в хранителния микс. Ако погледнем от близо
съдържанието на продукта, обаче, ще ни отнеме
дълго време да открием къде е споменато наличието на орехи. Колкото и пъти да го препрочитаме,
уви, няма да намерим думичката „орехи”. В такъв
случай, на потребителите остава да гадаят „тука
има ли, няма ли орех”, а на склонните към алергии
от ядката хора, ще кажем „Честито!” и ще ги посъветваме да не рискуват здравето си за сметка на „естетическа” грешка. В крайна сметка си остава загатка каква
е била идеята на производителя - запълване на централното пространство на
опаковката или подвеждане на потребителите?
www.aktivnipotrebiteli.bg
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Показалец
Рецепти

КАК ДА ПОЛУЧАВАМ СПИСАНИЕ Активни потребители?
1. КАТО СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯ Активни потребители
СТАНДАРТНО ЧЛЕНСТВО – 25 лева за 2012 година, включва:
– Абонамент за списание АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ за съответната календарна година.
– Всички информационни издания на АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, издадени
през 2011 г.
– Разширен достъп до информацията в интернет страницата на асоциацията – достъп до резултатите от тестове на продукти и услуги, статии и
полезна информация.
ПЪЛНО ЧЛЕНСТВО – 40 лева за 2012 година, включва:
– Всичко, което получавате чрез „Стандартното членство” плюс безплатна
индивидуална правна консултация с юрист и до 3 писмени консултации от
специалисти на АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ при разрешаване на потребителски спорове с търговци и производители.
ОН-ЛАЙН ЧЛЕНСТВО - 15 лева за 2012 година, включва:
– Разширен достъп до информацията в интернет страницата на асоциацията – достъп до резултатите от тестове на продукти и услуги, статии и
полезна информация
2. АБОНАМЕНТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА – 30 /тридесет/ лева за 10 броя на
списанието (издава се фактура).
Най-лесно може да станете член АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ на адрес:
http://aktivnipotrebiteli.bg/продукти-и-абонаменти
3. СПИСАНИЕ АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ може да закупите от веригите
Кауфланд, Фантастико, Т-маркет, както и от следните обекти за плащане на
битови сметки в София и Варна:
Район

Адрес
Гр. Варна

Приморски
Одесос
Аспарухово
Младост
Владиславово
Владиславово
Одесос

Ул.Роза и ул.Ян Палах
Ул.Цар Петър и ул.Ал.Рачински
жк Аспарухово, Спирка с-у ОУ ХР.Ботев
Ул.Под игото и ул.Капитан Райчо
жк Владиславово, ІІІ м.р. до бл.302
жк Владиславово, ІІ м.р. п-р Кайсиева градина
Площад "Мусала"

Сердика
Лозенец
Възраждане
Слатина
Красно село
Триадица
Овча купел
Искър
Връбница
Подуяне
Слатина
Искър
Надежда
Лозенец
Възраждане
Подуяне
Младост
Средец
Изгрев
Младост
Люлин
Средец
Студентски
Средец
Връбница
Люлин
Люлин
Младост
Младост
Илинден
Триадица
Сердика
Студентска
Слатина

В сградата на Р-н Сердика
П-р "Римска Стена"
"Женски п-р", Адм.сграда
Пазар "Ситняково"
Пазар "Красно село"
Пазар "Иван Вазов"
Пазар „Овча купел 2"
Пазар „Дружба1"
Пазар „Връбница”
Пазар „Хаджи Димитър”
Пазар "Слатина"
Пазар „Дружба” 2
Пазар „Толстой”
Пазар "Хлад.-Сребърна"
Метростанция Константин Величков
Пазар „Герена”
Пазар "Младост 4"
Метростанция Су "Кл.Охридски"
Метростанция Ж.Кюри
Метростанция Младост
Руски пазар, Абонаментно бюро на ЦГМ
Метростанция Ст."В.Левски"
Метростанция ГМДимитров
Метростанция Сердика
Метростанция Обеля
Метростанция Западен парк
Метростанция Люлин
До Р-н Младост, Абонаментно бюро на ЦГМ
жк Младост 2, РУМ Младост
Метростанция Вардар
бул. „Ст. Тошев”, бл. 221А, вх. „Б”, партер
Бул. „Първа бълг.армия" и бул. „Каменоделска
бул."Акад.БорисСтефанов" , с-у Зимния дворец
ул."Николай Коперник", пред бл.109

Гр. София

Показалец на
по-важните теми
в списанието

Тестове

Авто навигации
Антивирусни програми
Автомобили - спирачки
Айряни
Батерии
Батерии
Видеокамери
Вино
Външни хард дискове
Вода за уста
Дезодоранти
Детски колички
Дигитални фоторамки
Диетичен хляб
Електронни книги
Енергоспестяващи лампи
Кисело мляко
Колбаси
Мобилни телефони
Навигационни системи
Пелени
Перални машини
Прахосмукачки
Принтери
Сирене
Слънцезащитни продукти
Таблети
Телевизори
Тоалетна хартия
Фотоапарати
Фотоапарати
Хляб
Хляб
Ютии

9/2011
3/2011
2/2011
8/2011
4/2011
5/2011
5/2011
10/2011
4/2011
7/2010
9/2011
6/2010
2/2012
1/2011
6/2011
4/2011
3/2011
10/2011
6/2011
6/2010
3/2012
1/2012
4/2010
7/2011
2/2011
5/2010
1/2012
7/2011
2/2012
8/2011
3/2012
1/2011
5/2011
9/2010

Проучвания

Здравноосигурителни
фондове
Касови банкови преводи
Едногодишни депозити
Такси при теглене от
банкомат в ЕС

1,2,3/2011
5/2010
1/2012
5/2011

Справочна информация
Електроуреди рециклиране
Е номера - антиоксиданти
Е номера - консерванти
Знаци за текстил
Кодове за времето
Миещи препарати - символи
Символи на пластмасите
Сравнение на цени
България-ЕС
CO2 емисии от нови
автомобили

5/2010
6/2010
5/2010
2/2012
1/2012
2/2010
2/2011

3,4/2011
5,6,7/
2011
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Опасни стоки
Вид на стоката

Цигари
Описание на продукта
Цигари, марка „Armeec 84”,
мек пакет, произведени преди
1.11.2011 г.
Страна на произход
България

Производител
„Слънце стара Загора-Табак”
АД, гр. Стара Загора

Доказателство за
съответствие
Непредставен документ за
оценяване на способността за
горене. Цигарите не отговарят
на изискванията за пожаробезопасност.
Опасност/естество на риска
Риск от пожар

Вид на стоката

Цигари
Описание на
продукта
Цигари с марки:
Blak Devil Special –
произход Нидерландия,
Blak Devil Cheri –
произход Нидерландия,
Lexington Red – произход
Люксембург,
Lexington BLUE –
произход Люксембург,
Blak Devil Zero Flavour –
произход Нидерландия,
Blak Devil Finest Flavour
–произход Нидерландия,
Che Red – произход
Люксембург

Вносител
„Калиман Карибе”ООД,
гр.София
Доказателство за
съответствие
Непредставен документ за
оценяване на способността
за горене. Цигарите не
отговарят на изискванията
за пожаробезопасност.
Опасност/естество на
риска
Риск от пожар

Актуален списък с всички опасни стоки, забранени за реализация на българския
пазар, може да бъде намерен в интернет страницата на Комисията за защита
на потребителите на адрес: http://bit.ly/coNXN9 и в страницата на Държавна
агенция по метрологичен и технически надзор на адрес http://bit.ly/cTkGe0

www.aktivnipotrebiteli.bg
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В следващия брой четете:

Сравненителен тест на
телевизори

Телевизор не се купува всеки ден. Затова е много важно
да не налучкваме при избора, а да ползваме резултатите
от нашите независими изпитваният. Нашият тест ще ви
разкрие качествените характеристики на телевизорите
като качество на картината и звука, удобство за работа и
многофункционалност, свързване с външни устройства и
интернет и др.

Сравнителен тест на ютии

Неподходящата ютия може да похаби лесно дрехите ви.
Затова е много важно освен да направим най-добрия
избор в магазина и да умеем боравим с ютията правилно.
Сравнителният тест ще ви покаже основните разлики между
различните модели на пазара по отношение на качеството
на гладене, издръжливост на кабела, времето за загряване и
охлаждане, удобство за работа или рисковете от изгаряне.

Как да намалим разходите
за мобилни разговори

Революцията в комуникациите, която случи с появата на
Skype преди няколко години продължава. Ще ви запознаем
с набиращото популярност приложение за смартфони Viber,
позволяващо да говорите по мобилния си телефон напълно
безплатно, стига да имате достъп до интернет.

ул. Врабча 26, София 1504
тел. 989 01 06, bnap@bnap.org
www.aktivnipotrebiteli.bg

Активни потребители не публикувва
търговски реклами. То се издържа
само от вас. Купувайки списанието,
вие поддържате независимостта му
от интересите на търговците!

