ОТЧЕТ
за дейността на
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ АКТИВНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ
за 2013 година

І. Организационно развитие
Подадена е годишна отчетна информация за 2012г. в Централен регистър
на сдруженията с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност към Министерство на правосъдието.
БНАП е определена за квалифицирана организация по смисъла на
Закона за защита на потребителите.
БНАП е определена за представително потребителско сдружение по
смисъла на Закона за защита на потребителите със Заповед на Министъра на
икономиката енергетиката и туризма от 28.05.2011г.

ІІ.Информационна и образователна дейност
Издания:
Новоиздадени през 2013

Списание
АКТИВНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ
Брой 1-10, 2013, 32
стр. А4, тираж 2000,
цена 3 лв.

Брошура
Какво трябва да знаем за електрическата
енергия (2013) – брошурата представя найважната за потребителите информация за
електроснабдяването.
Език - български
Тираж - 20 000, 12 стр., А5
Безплатно разпространение

Брошура
Балкански потребителски мост
път към Европейския съюз
Съвместно издание с Център за защита на
потребителите Форум, Ниш, Събрия
Тираж – 5 000, 12 стр., А5
Език - български и сръбски
Безплатно разпространение

Брошура
Пътуване в Европа
Какви права имаме при пътуване в ЕС?
Съвместно издание с Център за защита на
потребителите Форум, Ниш, Събрия
Тираж – 5 000, 12 стр., А5
Език - български и сръбски
Безплатно разпространение

Брошура
Продажби и гаранции
Какво трябва да знаем при пазаруване в ЕС?
Съвместно издание с Център за защита на
потребителите Форум, Ниш, Събрия
Тираж – 5 000, 12 стр., А5
Език - български и сръбски
Безплатно разпространение

Брошура
Безопасност на храните
Какво най-важно трябва да знаем за храните
в Европейския съюз?
Съвместно издание с Център за защита на
потребителите Форум, Ниш, Събрия
Тираж – 5 000, 12 стр., А5
Език - български и сръбски
Безплатно разпространение

Листовка
Европейски измерения за топлосрабдяването
в София
Език - български
Тираж – 10 000, 2 стр. А4
Безплатно разпространение

Други издания

Европейски наръчник за европейска политика и
добри практики в защита на потребителите
Съвместно издание с Център за защита на
потребителите, Черна гора
Език - черногорски
Тираж – 2000, 80 стр. А4
Безплатно разпространение

Листовка
Електронна търговия
Съвместно издание с Център за защита на
потребителите, Черна гора
Език - черногорски
Тираж – 2500, 2 стр. А4
Безплатно разпространение

Листовка
Неравноправни клаузи в потребителските
договори
Съвместно издание с Център за защита на
потребителите, Черна гора
Език - черногорски
Тираж – 2500, 2 стр. А4
Безплатно разпространение

Листовка
Етикетиране на храните и здравни претенции
Съвместно издание с Център за защита на
потребителите, Черна гора
Език - черногорски
Тираж – 2500, 2 стр. А4
Безплатно разпространение

Листовка
Какво трябва да знаем за кредитите
Съвместно издание с Център за защита на
потребителите, Черна гора
Език - черногорски
Тираж – 2500, 2 стр. А4
Безплатно разпространение

Разпространявани собствени издания:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Листовка „Нелоялни търговски практики”
Листовка „Договори и права”
Листовка „Продажби от врата на врата”
Листовка „Обявяване на цените”
Листовка „Гаранции”
Листовка „Безопасност на стоките”
Листовка „Телекомуникационни услуги”
Листовка „Финансови услуги”
Листовка „Пазаруване в интернет”
Листовка „Права при полет”
Листовка „Пакетни почивки”
Листовка „Таймшеър”
Листовка „Къде да се оплачете”
Листовка „Станете активни потребители”
Листовка „Потребителски кредит и потребителски права”
Листовка “СПРАВОЧНИК на Е номерата”
Информационна брошура за членство в АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Брошура “НАРЪЧНИК на онлайн купувача” (2008)
Брошура “СПРАВОЧНИК на потребителските знаци и символи” (2008)
“Справочник на българския потребител” (2006)
“Саниране на жилището” (2006)
“Етикетиране на битови уреди” (2006)

•
•
•

Други разпространявани издания:
•

Граждански мониторинг върху дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) - наблюдение върху
изпълнението на гарантираното от нормативната уредба участие на
гражданите в консултативния процес и дейността на ДКЕВР (2009)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Проучвания и изследвания
Сравнителни тестове на продукти - през 2013г. в списание "Активни потребители" са
публикувани 20 теста обхващащи общо 409 хранителни и технически продукти.
Тест
Изпитани продукти
Публикация
Мобилни телефони
27
1 / 2013
Кафемашини
15
1 / 2013
Смартфони
22
2 / 2013
Лаптопи
15
2 / 2013
Телевизори
25
3 / 2013
Фурни за готвене на пара
24
3 / 2013
Фотоапарати
25
4 / 2013
Перални машини
20
4 / 2013
Шунка
15
5 / 2013
Прахосмукачки
16
5 / 2013
Хладилници и Фризери
26
6 / 2013
Система за домашно кино
16
6 / 2013
Кисели краставички
11
6/2013
Фотоапарати
20
7 / 2013
Захар
8
7/2013
Телевизори
28
8 / 2013
Пчелен мед
10
8 / 2013
Електронни книги
34
9-10 / 2013
Таблети
30
9 -10/ 2013
Принтери
22
9-10 / 2013
Проучвания
Тема
Права
Мониторинг неравноправни клаузи договори авиокомпании
Мониторинг кабелна и сателитна телевизия
Мониторинг процедури за жалби в банките
Мониторинг на дебитни карти и такси
Мониторинг 20 Търг банки – кражба на банкова карта
Проучване цени на продукти и услуги България Сърбия
Сравнение на роуминг тарифи
Обществени услуги –
топлофикация,електроснабдяване,водоснабдяване
Финансова информация
Банки – Как ни определят лихвата?
Мобилно банкиране
Дебитни карти
Туризъм – Сърбия
Пътуване в Европа
Хранене
Здраве

Публикация
1,2,4/2013
2/2013
2,3,4/2013
7/2013
6/2013
8/2013
8/2013
7/2013
1,2,3,4,5,6,7/2013
1,3 ,4,7,8/ 2013
5 / 2013
5 / 2013
6 / 2013
5,8/2013
6/2013
2,3,5,8/ 2013
2,3,4/ 2013

Полезни съвети при избор на продукт – Как да изберем?
Продукт
Публикация
Кафемашини
Лаптоп
Таблети
Фотоапарат
Електрическа четка за зъби
Смарт телевизор
Хладилник
Система Домашно кино
Вградени Фурни
Уреди за бавно готвене
Барбекю
Перални
Домашни машини за сладолед
Подова настилка
Детски столчета хранене
Етикетиране консерви
Дефектни стоки
Фризери
Зимни гуми
Мед
Захар
Фейсбук
Химикалите около нас
Справочна информация
Продукт
Справочник на потребителя на топлинна енергия
Справочник – разпознаване на фалшиви банкноти
За договорите с мобилните и кабелни оператори
GPS навигация
Права – пътуване с автобус
Права при пътувяане в ЕС –автобус,самолет,влак, кораб
Телекомуникациите в ЕС х
Нови правила за платежните сметки
Стоки и най-честите опасности
Машинно сепарирано месо
Лични финанси – процудури при загуба на банкова карта
Лични финанси Избор на финансов консултант
Лични финанси Револвиращ кредит
Лични финанси – Как ни определят кредита
Мобилно банкиране
Социологическо допитване сред потребителите на
Топлофикация София
Нов регламент телекомите
Решаване на спор в ЕС
Европейска процедура за искове с малък материален
интерес

1 / 2013
2,3 / 2013
1 / 2013
7/2013
/ 2013
3 / 2013
3,6/2013
6/2013
3/2013
1,3/2013
3/2013
4/2013
4/2013
4/2013
5/2013
6/2013
6,7/2013
6/2013
7/2013
8/2013
7/2013
1/2013
1/2013

Публикация
1,2/2013
1/2013
2/2013
4 / 2013
1/2013
6/2013
8/2013
3/2013
5/2013
6/2013
8/2013
7,8/2013
4/2013
5/2013
5/2013
7/2013
8/2013
2/2013
2/2013

Медийни участия и публикации
През 2013 година са осъществени и предоставяни многобройни
материали на печатните и електронните средства за масово осведомяване.
Публикувани са и множество интервюта и репортажи, свързани с дейността на
асоциацията по разнообразни проблеми. През годината асоциацията започна
регулярно предоставяне на информация за медиите под формата на
прессъобщения.
Списък на тематичните прессъобщения през 2013 година
Дата
Тема
04.11.2013
Можем ли да пазаруваме по-изгодно в Сърбия
07.10.2013

Токът няма да поевтинее

Медийно присъствие и участия на Активни потребители през 2013г.
Категория
Брой
Интернет издания
189
Вестници и списания
76
Радио
Дарик радио
Българско национално радио
Други
Общо радио участия
Телевизия
Бтв
БНТ
Нова ТВ
ТВ7
Други
Общо телевизионни участия
Общо
Медийни участия, разделени по теми
Тема
Въпроси, свързани с кредитни институции
Етикетиране на стоки
Топлоснабдяване
Електроснабдяване
Мобилни оператори
Козметика
Интернет услуги
Потребителски права
Хранителни продукти
Права на пътници
Други

11
16
14
41
21
25
8
33
14
101
407

Брой публикации
37
18
63
76
5
2
2
58
59
26
61

Кампании

Енергийна бедност, цени на
тока и права на потребителите

Съвместна инициатива със Съюза на икономистите в
България и енергийни и социални експерти.

Съвместна инициатива на Българска национална
Седем задължителни промени асоциация „Активни потребители”, Български
за въвеждане на европейските финансов форум, Институт за дипломирани
стандарти на равнопоставеност финансови консултанти, Експертно сдружение
в отношенията банки – клиенти „ГЛАС”

Подобряване дейността
централизирано
топлоснабдяване в София

Кампания в учебни заведения

Представяне на позиции и становища до отговорните
институции, участие в работни срещи и дискусии.
Извършване на проучване на европейски практики и
мнението на потребителите от град София. Организиране
и провеждане на кръгла маса със заинтересованите
страни.

Среща с ученици от гимназиалната степен от Кюстендил в
офиса на сдружение Българска национална асоциация
Активни потребители

Публични мероприятия
През 2013 година АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ организира и взе активно
участие в множество публични мероприятия в страната.
Събитие

Ден на потребителя – 15 март 2013 г. –
Централна Автогара София

Обучителен семинар за потребителски
организации в Черна гора на тема
"Информиране и консултиране на
потребителите"

Конкурс – дегустация “ИЗБОРЪТ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ”

Дата

Участие

15.03.2013

Европейската комисия
съвместно с
Българска национална
асоциация Активни
потребители и
Европейския
потребителски център

25-26.3.2013

Организирана
съвместно с
Потребителски център
Подгорица, Черна гора
Презентации на
експерти от Активни
потребители

4-5/4/2013

Организиран от
Международен панаир
Пловдив и Българска
национална асоциация
„Активни
потребители”

30.09.2013г.

Организирана от
Активни потребители,
с участието на
международни
експерти.
Основни теми:
- отчитане и
разпределение на
топлинната енергия
(вкл. топлинно
счетоводство и
методика за дялово
разпределение);
- борба с кражбите;
- подобряване на
събираемостта;
- уреждане на
спорове;

3-4.10.2013

Организирана
съвместно с
Потребителски център
Подгорица, Черна гора
Презентации на
експерти от Активни
потребители

октомври
2013 г.

Участие на експерти
на БНААП с
разяснения относно
проблеми на
потребителите.

Международна кръгла маса
„Европейски измерения за централното
топлоснабдяване в София”

Обучителен семинар за потребителски
организации в Черна гора на тема "Връзки с
медиите и кампании"

Мобилна приемна за граждани на
"Топлофикация София"

Дегустация на над
150 марки български и
балкански гроздови,
плодови и анасонови
напитки.
Конкурс – дегустация “ПРОДУКТ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ”

2426.10.2013

Организатори: БНА
„Активни потребители” и
Национална лозаровинарска камара

Конкурсът-дегустация се
провежда за 12 поредна
година. По методика на
Българска национална
асоциация Активни
потребители, посетители
от различни възрастови и
социални групи, чрез
попълване на анкетна
карта, по точкова
система класират
предпочитания от тях
продукт. Организатори:
БНА „Активни
потребители”, Асоциация
на месопреработвателите в
България и Национална
лозаро-винарска камара

Конкурс – дегустация “ПРОДУКТ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ”

9-12/11/2013

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

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

Интернет страница на АКТИВНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ:
http://www.aktivnipotrebiteli.bg/
http://www.bnap.org/
В края на 2013 страницата има над 13 496
регистрирани потребители. Регистрирани са
420 006 посещения, от които 281 123 уникални.

Потребителски форум
Форума на БНААП има общо 13 496 регистрирани
ползватели
http://forum.aktivnipotrebiteli.bg/

Активни потребители във Фейсбук
Страницата е създадена в края на август 2010
година и до края на 2013 година има 2580
приятели.
http://www.facebook.com/pages/активнипотребители/

Активни потребители в Туитър
Страницата е създадена през януари 2010 и до
края на 2013 има 274 последователи. В нея са
публикувани 495 съобщения.
http://twitter.com/activeconsumers

Видео канал на Активни потребители в
Youtube
Лъв видео канала на Активни потребители са
публикувани 49 видео материала с различна
тематична насоченост.
http://www.youtube.com/user/aktivnipotrebiteli

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

IІІ. Съдействие на потребителите
Асоциацията информира и консултира обществеността по проблемите на
потребителската защита; подпомага потребителите при защита на техните
права и интереси и при достъпа до правосъдие; съдейства за опазване на
околната среда; съдейства за въвеждане в България на световните изисквания
и достижения в областта на защитата на потребителите и екологията;
представлява и защитава интересите на потребителите в Р България пред
държавни органи, физически и юридически лица и международни организации;
инициира социални практики и обществени действия, подпомагащи решаването
на проблеми със значим обществен характер. Асоциацията осъществява
общественополезна дейност, свързана с защита на правата и интересите на
гражданите и потрбителите, информиране и обучение на потребителите и
възпитаване на екологично съзнание, като съсредоточава усилията си в
следните основни насоки:
Потребителски приемни
През 2013 година на територията на страната функционираха единадесет
контактни точки за връзка с БНААП в градовете София, Пловдив, Варна,
Бургас, Русе,
Разград, Сливен, Велико Търново, Ловеч, Пазарджик и
Сливница.
Посредничество при решаване на потребителски спорове
Предоставяне на формуляри за улеснение на потребителите при отправяне на
жалби – „Искане за предявяване правото на рекламация”, “Заявление до
помирителна комисия”, “Молба – жалба”, “Образец на жалба” до ДКЕВР.
Жалби и работа с потребители през 2013 година
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Защита на колективните интереси на потребителите
Колективни съдебни искове
През 2013г. БНААП инициира следните съдебни искове за защита на
колективните права на потребителите:
1. Иск за прогласяване на нищожността на неравноправна клауза (чл. 31, изр. 2
от Общите условия за предоставяне на услуги за достъп до Интернет и
Интерактивна цифрова телевизия на „Орландонет” ООД).
Ответник: ОРЛАНДОНЕТ ООД
2. Иск за прогласяване на нищожността на неравноправни клаузи (членове
26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 27, 27а, 33, 33.1 от Общи условия за
взаимоотношенията с крайните потребители на ТВ-НЕТ ООД, предоставящо
обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена кабелна
електронна съобщителна мрежа).
Ответник: ТВ-НЕТ ООД
3. Иск за прогласяване на нищожността на неравноправни клаузи (чл. 3 (3), чл.
3 (5), чл. 6 (3), чл. 12 от стандартнизирани договори за кредити за покупка на
недвижим имот посредством кредитиране в левове или чуждестранна валута и
чл. II.11, чл. III.13, чл. IV.1, чл. V.4, чл. V.5, чл. V.7, от „Общи условия за
отпускане и обслужване на кредити на физически лица в Юробанк България
АД”).
Ответник: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Подадени писмени сигнали и становища към държавни институции и
учреждения:
• Комисия за защита на потребителите - 16
• Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - 1

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

(Consumers

International)

от

БНАП е член на BEUC (Beurau Europeen des Unions de Consommateurs) Европейска асоциация на потребителите от 30.11.2007
http://beuc.eu/
БНАП е член на TACD (Transatlantic Consumer Dialogue)– Трансатлантически
потребителски диалог от началото на 2007
http://www.tacd.org/
БНАП е член на ICRT (International Consumer Research & Testing) –
Международна организация за проучвания и тестове от 2009
http://www.international-testing.org/
Участие в международни международни проекти за развитие на
потребителската защита:
Проект "Балкански потребителски мост"
Целта на проекта е да допринесе за повишаване на жизнения стандарт и
доверието на потребителите от граничния район, като се възползват от
предимствата на презграничното пазаруване.
Основни дейности:
• Повишаване на осведомеността на потребителите –Издаване на 3
информационни брошури, отнасящи се към основни теми, свързани с
презграничното пазаруване: Права при пътуване, Продажби и
гаранции, Безопасност на храните.
•

Центрове за съдействие на потребители – създават се приемни в 6
града от граничния регион – Ниш, Лесковац, Пирот, София, Кюстендил и
Видин. В тях се съдейства при решаване на спорове по повод покупки от
другата държава.

•

Сравнително изследване на цените на определени основни стоки –
извършване на периодичен мониторинг на цените на стоките съответно в
България и Сърбия за подпомагане информирания избор на
потребителите. По този начин ще може да се направи преценка кои стоки
е по-изгодно да се купуват от България и кои от Сърбия и така
потребителите ще имат смисъл да пътуват в граничния регион и да
пазаруват при по-добри условия.

Партньори:
БНААП и и "Център за защита на потребителите Форум" Ниш, Сърбия

Проект "Европейски потребителски мост"
Проектът цели да допринесе за развитието на потребителската защита в
Черна гора чрез подпомагане изграждането на капацитет на организацията за
защита на потребителите в Черна гора.
Основни дейности:
 Създаване на потребителска приемна и наръчник за консултанти
 Издаване на информационни материали и специализиран потребителски
бюлетин, Справочник на европейските политики и практики
 Сравнителни тестове на продукти
 Анализиране на неравноправни клаузи в договорите
 Серия от семинари за потребители, журналисти, бизнес асоциации и
държавни институции
Партньори:
БНААП и и " Център за защита на потребителите", Подгорица, Черна гора
Становища по разработвани документи и участия в кампании на Европейско
равнище:
Участие при обсъждането на инициативи на европейско равнище през
2013г.: Чрез участието на БНАП в Европейската асоциация на потребителите
(BEUC) са предоставяни становища по всички текущи инициативи на европейско
равнище. Приоритетни области – финансови услуги, храни, дигитални права,
прилагане на потребителските права, устойчиво развитие, здраве, безопасност
и енергетика.
Участие в партньорски мрежи с НПО
Национален съвет за саморегулация – участие в етичната комисия.
Национално сдружение на служителите от общини в направление търговия,
туризъм и защита на потребителите в Република България – експертно,
техническо сътрудничество, разработване на съвместни програми и проекти.
Фондация БИОСЕЛЕНА – партньорство за популяризиране на биологичните
продукти
Катедра Икономика на природните ресурси (направление Стокознание) при
УНСС - сътрудничество в областта на популяризиране на устойчивото развитие
и биологични продукти.
Съюз на пивоварите в България – меморандум за сътрудничество и участие в
Съвет за саморегулация на търговските комуникации
Представителство в консултативни органи, комисии, работни групи,
касаещи защитата на потребителите
През 2013г. БНАП участва в работата на следните консултативни органи:
Икономически и социален съвет
Национален съвет за саморегулация в рекламата
Обществен съвет към Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране
• Съвета по акредитация на Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация”

•
•
•

•
•
•

Обществен съвет в сектор „Информационни технологии” към Министъра
на транспорта , информационните технологии и съобщенията
Потребителски съвет към ЧЕЗ България
Работна група 26 "Финансови услуги" към Министерство на финансите

Предложения, становища и проекти, свързани със защитата на
потребителите, представени от сдружението в органи на държавна власт
Народно събрание на Република България
Относно: Позиция по някои публични предложения за промяна на
нормативната уредба за топлоснабдяването.
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Относно: Становище по Проект на Правила за измерване на количеството
електрическа енергия
Комисия за защита на конкуренцията
Относно: Становища на сдружение „Българска национална асоциация
Активни потребители” образувани производства № КЗК-287/2013; № КЗК288/2013 и № КЗК-401/2013г.
Министерство на икономиката и енергетиката
Относно: обществено обсъждане на промени в Наредба 16-334 за
топлоснабдяването.

