
Проучване относно потенциални затруднения на българския потребител да  упражни правото 

си на отказ и рекламация на стока закупена от разстояние от търговец в страна  член на 

вътрешния пазар на ЕС или на Европейското икономическо пространство (ЕИП). 

 

/синтезирана версия/ 

 

 

 

 

 

През последните няколко години електронната търговия и продажбите извън търговския обект 

бележат устойчив растеж както в България, така и на ниво ЕС.  

Благодарение  на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 

2011 правната сигурност на потребителите се повиши и това доведе до осезаемо увеличаване 

на трансграничните продажби . 

Чувствайки се уверен и защитен от потребителското право на ЕС, българският потребител все 

по-често се решава на трансгранична покупка, търсейки  по-добра цена, условия, отношение, 

наличности и други.  

Две ключови потребителски права – правото на отказ и правото на рекламация са гръбнака на 

тази защита, но съществуват ли затруднения при тяхното упражняване ?  

Експертите на СИПО установиха, че съществуват! При това, на стоки имащи значителен дял в 

трансграничната търговия.  



 

 

Това са всички устройства захранвани с  батерия на базата на литий  – лаптопи, мобилни 

телефони, камери, спортни часовници и т.н.  

Този вид батерии имат най-високо съотношение енергия/маса,  не страдат от ефект на памет и 

много бавно губят своя заряд, когато не се използват (има нисък саморазряд). Поради тези си 

качества, те са предпочитани от производителите. За съжаление, този тип батерии притежават 

и съществен недостатък: 

При прегряване или презареждане, литиевойонните батерии могат да претърпят топлинно 

претоварване и разрушаване на клетките. Всичко това може да доведе до изтичане на 

електролита, експлозия или пожар.  

Този им недостатък е причина за въвеждане на специални условия и правила за тяхното 

транспортиране, съдържащи се в: 

-Правилник за пощенските колети на Всемирния пощенски съюз; 

-Техническите инструкции за безопасен транспорт на опасни стоки по въздух на 

Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) . 

Експертите на СИПО установиха, че именно тези специални  правила (разгледани  са по-

обстойно в разширената версия) създават значителни неудобства на българския потребител и 

правят изпращането на отказаната или дефектна стока до търговеца, извън България,  

невъзможно или на неоправдано висока цена. 

Направен бе следния експеримент.   



Експерт на СИПО, се представи за потребител, който във връзка със своя рекламация, желае да 

изпрати  смарт телефон до търговец в Германия. Телефонът има 3300mAh литиевойонна 

батерия, несменяема. Общо тегло, заедно с опаковката – под 300гр. 

 

Съгласно действащото европейско правило, разходите за транспорт при отказ от договор за 

продажба от разстояние са за сметка на потребителя, а при рекламация се поемат от 

търговеца, но до стойността  на стандартната пощенска услуга. 

Логично, първо  осъществихме контакт  с „Български пощи” ЕАД като задължено по закон лице 

да осъществява универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна, включително 

и в труднодостъпни райони, с определено качество и на достъпни цени.  Техният отговор беше 

лаконичен. Не транспортираме никакви батерии! Независимо от химичния им състав, 

състояние  и дали са монтирани в уред или е само батерията. Ако пратката не съдържаше 

батерия, цената за изпращането й до Германия щеше да бъде 13.90лв. 

След отказа на националният пощенски оператор, осъществихме контакт с няколко куриерски 

компании. 

Еконт – не изпращат до Германия 

DHL – Ще приемат пратката, стига повредата да не е в батерията. . Цена 122лв. ! по въздух 

Speedy (чрез DPD) – 30лв, но чрез бавен, сухопътен транспорт 

inТime UPS – Ще приемат пратката. 141лв по въздух 

Interlogistica – 38лв, но чрез сухопътен транспорт 

Изводи:  

1. Упражняването правото на отказ и правото на рекламация на стоки с литиева батерия 

закупени чрез трансграничен договор за продажба е свързано с допълнителни транспортни 

разходи и затруднения за потребителя следствие на това, че същата се счита за потенциално 

опасен товар. 

2. В сайтовете на  електронните търговци предлагащи такъв тип стоки липсва информация 

относно възможността потребителят да търпи по-високи транспортни разходи, което СИПО 

счита, че представлява нелоялна търговска практика, защото се премълчава съществена 

информация.  Професионалното и добросъвестно търговско поведение предполага, че 

потребителят трябва  преддоговрно да бъде  информиран за  особения  режим на транспорт на 

стоки с литиева батерия, както и да има специални правила в ОУ на търговеца. 


