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BG16RFOP002-2.005-0001 
Комисия за защита 

на потребителите 
121516918 Неприложимо 9.12.2016 36 дек.2019

Кандидатът - Комисия за защита на потребителите (КЗП) е държавна комисия към 

Министъра на икономиката. Тя е самостоятелно юридическо лице на бюджетна 

издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище в гр. 

София, 6 Регионални дирекции, и администрацията, състояща се от 171 служители. 

През 2015 г. със заповед на Министъра на икономиката са създадени 14 секторни и 

12 общи помирителни комисии. Помирителните комисии са създадени по реда на 

Закона за защита на потребителите, към регионалните дирекции на КЗП. 

Помирителните комисии имат за цел да съдействат за разрешаване на спорове 

между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото 

на рекламации на стоки или услуги и неравноправни клаузи в договорите, 

търговски практики и договори, сключвани от потребителите. Помирителните 

комисии съдействат за доброволното уреждане на спорове между потребители и 

търговци чрез сключване на споразумение между страните по спора.

За изпълнение на основната си цел, настоящия проект предвижда комплекс от 

мерки за повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни от 

КЗП за българските предприятия. Мерките включват: провеждане на проучване за 

определяне нуждите и ограниченията на българските предприятия в областта на 

защита на потребителите; проучване опита и добрите практики на страните – 

членки на ЕС и ЕИП по отношение услугите, предоставяни на икономическите 

оператори; обучение на членовете на помирителните комисии и на 

представителите на целевите групи; осигуряване на условия за нормална работа 

на помирителните комисии, в т.ч. обзавеждане и оборудване на помещения, в 

които да заседават и работят; създаване на мобилни групи за превенция и 

подпомагане на българските предприятия по въпросите, свързани с защита на 

потребителите; провеждане на широка кампания за популяризиране на 

алтернативните методи за решаване на спорове; въвеждане на ИКТ-решения в 

работата на КЗП с икономическите оператори и т.н.

„Повишаване на 

ефективността и 

ефикасността на услугите, 

предлагани от КЗП за 

българските предприятия

България

096 Институционален 

капацитет на публичните 

администрации и публичните 

служби, 

свързани с изпълнението на 

дейността на ЕФРР

5 866 563, 00 5 866 563, 00 0,00 4 986 578, 55

Списък на операциите съгласно т.1 от Приложение XII  от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,

Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент

(ЕО) № 1083/2006 на Съвета / List of operations under point 1 of Annex XII of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the 

European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006



Процент на съфинансиране от Съюза /Union co-

financing rate

85%

Списък на операциите съгласно т.1 от Приложение XII  от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,

Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент

(ЕО) № 1083/2006 на Съвета / List of operations under point 1 of Annex XII of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the 

European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006


