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Чл. 99. Министерският съвет приема наредба, с която определя условията и реда 

за изтегляне, изземване и унищожаване на опасни стоки и за обезщетяване на 

потребителите чрез заплащане или замяна. 

 

Чл. 100. (1) В случай на сериозен риск за здравето и безопасността на 

потребителите съответният контролен орган разпорежда със заповед затварянето на 

обекта или на част от него или временно спиране на дейността на производителя, 

дистрибутора или лицето, предоставящо услуга. 

 

(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението й, освен 

ако съдът разпореди друго. 

 

Чл. 101. (1) Информацията за опасните стоки и услуги, с която контролните органи 

разполагат, е публична. Контролните органи са длъжни да предоставят тази 

информация на заинтересованите лица, доколкото това не е пречка за извършване на 

контролната дейност. 

 

(2) Информацията по ал. 1 съдържа: 

 

1. идентификация на стоката или услугата; 

 

2. описание на характера на риска; 

 

3. предприетите от контролните органи мерки за предотвратяване на опасността. 

 

(3) Длъжностните лица нямат право да разпространяват информация, станала им 

известна или получена във връзка с изпълнението на разпоредбите на този раздел, 

която по своето естество представлява професионална тайна. 

 

(4) Алинея 3 не се прилага относно характеристиките за безопасност на стоките 

или услугите, ако обстоятелствата изискват тази информация да бъде направена 

публично достояние, за да се гарантират здравето и безопасността на потребителите. 

 

(5) Запазването на професионалната тайна не може да възпрепятства 

предоставянето на необходимата информация на контролните органи за гарантиране 

ефективност на контролната дейност за безопасност на стоките или услугите. 

 

(6) Контролните органи, които получават информация, представляваща 

професионална тайна, са длъжни да осигурят нейната защита. 

 

Чл. 102. Разпоредбите на този раздел не изключват и не ограничават прилагането 

на правилата относно отговорността на производителя за вреди, причинени от дефект 

на стока по раздел IV. 

 

Чл. 103. Заповед на контролен орган, с която се ограничава пускането на стока 

или услуга на пазара или се разпорежда изтеглянето на стока от пазара или 

изземването й от потребителите, не изключва и не ограничава наказателната 

отговорност на лицето, спрямо което е предприета мярката. 

 

Раздел II 

Гаранция на потребителската стока 
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Чл. 103а. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на 

този раздел имат за цел да осигурят защита на потребителите при доставката на стоки, 

прехвърлянето на риска, съответствието на стоката с договора за продажба, гаранцията 

на стоките, предоставени по този закон, и търговските гаранции. 

 

Чл. 103б. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Търговецът е 

длъжен да достави стоките, като ги предаде на потребителя без неоправдано забавяне 

в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните 

са уговорили друго. 

 

 

(2) Когато търговецът не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, 

или в рамките на срока по ал. 1, потребителят изисква от него доставката и 

предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в 

зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоките в този 

допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора. 

 

 

(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за договори за продажба, когато: 

 

 

1. търговецът е отказал да достави стоките, или 

 

 

2. доставката на стоките в рамките на уговорения срок на доставка е от съществено 

значение за потребителя, като се вземат предвид всички обстоятелства при 

сключването на договора, или 

 

 

3. потребителят е уведомил търговеца преди сключването на договора, че е от 

съществено значение доставката да бъде направена на точно определена дата или 

най-късно до определена дата.  

 

 

(4) Ако в случаите по ал. 3 търговецът не достави и предаде стоките в уговорения с 

потребителя срок или в рамките на срока по ал. 1, потребителят има право незабавно 

да развали договора. 

 

 

(5) При разваляне на договора за продажба търговецът е длъжен да възстанови на 

потребителя без неоправдано забавяне всички суми, платени по договора. 

 

 

(6) При разваляне на договора за продажба по ал. 2 – 4 потребителят може да 

претендира за обезщетение или неустойка по общия ред. 

 

Чл. 103в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) При договори, 

при които търговецът изпраща стоките на потребителя, рискът от загуба или повреда на 

стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от 

него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.  
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(2) Когато потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, 

но избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от 

търговеца, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания 

от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за 

обезщетение или неустойка към превозвача. 

 

Чл. 104. (1) Продавач е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на 

своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба 

продава потребителски стоки. 

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) 

Производител е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на 

територията на Европейския съюз или на държава, страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, и всяко лице, което се представя за 

производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг 

отличителен знак. 

 

(3) Потребителска стока е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите 

втора употреба - обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност 

да участва в продажбата. 

 

(4) Поправка или ремонт на потребителска стока е привеждането й в съответствие 

с договора за продажбата й, когато има несъответствие между тях. 

 

Чл. 105. (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която 

съответства на договора за продажба. 

 

(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока 

с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до 

две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието. 

 

Чл. 106. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва 

да: 

 

1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна 

за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид; 

 

2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или 

образец; 

 

3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е 

уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от 

продавача; 

 

4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, 

които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на 

потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, 

направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в 

рекламата или в етикета на потребителската стока. 

 

Чл. 107. Продавачът не е обвързан с публичните изявления по чл. 106, т. 4, ако 



46 

 

докаже, че: 

 

1. не е знаел и не е могъл да знае за направените публични изявления, или 

 

2. публичните изявления са били коригирани в момента на сключването на 

договора, или 

 

3. решението на потребителя за закупуване на потребителската стока не е било 

повлияно от публичните изявления. 

 

Чл. 108. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, 

което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало 

при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на 

естеството на стоката или на характера на несъответствието. 

 

Чл. 109. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока 

с договора за продажбата й, когато: 

 

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за 

несъответствието; 

 

2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя. 

 

Чл. 110. (1) Продавачът отговаря за несъответствието на потребителската стока с 

договора за продажба, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на 

стоката, когато договорът предвижда монтирането или инсталирането й да бъде 

извършено от продавача или на негова отговорност. 

 

(2) Продавачът отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора 

за продажба и когато стоката е монтирана или инсталирана от потребителя, но 

несъответствието се дължи на неправилни указания за монтиране или инсталиране. 

 

Чл. 111. (1) Всяко споразумение или договор, сключени с продавач преди появата 

на несъответствието на потребителската стока с договора за продажба, което 

ограничава или изключва отговорността на продавача по този раздел, е нищожно. 

 

(2) Всяко споразумение, с което потребителят заявява, че знае за липсата на 

съответствие на потребителската стока с договора за продажба преди неговото 

сключване, в което не е посочено естеството на несъответствието, е нищожно. 

 

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба 

потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе 

стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да 

избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е 

невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в 

сравнение с другия. 

 

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, 

ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия 

начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 

 

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 
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2. значимостта на несъответствието; 

 

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, 

който не е свързан със значителни неудобства за него. 

 

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не 

съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в 

съответствие с договора за продажба. 

 

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската 

стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един 

месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. 

 

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 

потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената 

сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.  

 

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската 

стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи 

разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с 

ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. 

 

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и 

обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. 

 

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба 

и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, 

той има право на избор между една от следните възможности: 

 

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 

 

2. намаляване на цената. 

 

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума 

или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена 

замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един 

месец от предявяване на рекламацията от потребителя. 

 

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да 

удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от 

потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя 

чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по 

чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за 

продажба. 

 

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят 

не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на 

потребителската стока с договора е незначително. 

 

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до 

две години, считано от доставянето на потребителската стока. 
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(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или 

замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача 

и потребителя за решаване на спора. 

 

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв 

друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. 

 

Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската 

стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е 

причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с 

него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. 

Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е 

нищожна. 

 

Чл. 117. (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговска 

гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в 

допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката 

с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи 

стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не 

отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със 

съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за 

предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента 

на сключване или преди сключване на договора. 

 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговската гаранция 

обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за 

предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея. Изпълнението на поетите от 

търговеца задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за 

потребителя. 

 

Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Търговската гаранция се предоставя на 

потребителя в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен за него. 

 

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на 

търговска гаранция съдържа задължително информация за: 

 

1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и 

посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на 

потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо 

от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на 

потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115; 

 

2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция; 

 

3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: 

начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален 

обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската 

гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската 

гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция. 

 

(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма 
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представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на 

търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя 

на потребителя по подходящ начин от продавача. 

 

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. 

Информацията задължително се предоставя на български език. 

 

Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.). 

 

Чл. 121. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Неспазването на някои от изискванията на 

чл. 118 и 119 не води до недействителност на търговската гаранция и потребителят 

може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението 

за предоставяне на търговска гаранция. 

 

Раздел III 

Рекламации 

 

Чл. 122. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на 

стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, 

при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или 

експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. 

 

Чл. 123. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или 

услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил 

търговска гаранция на стоката или услугата. 

 

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на 

стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с 

друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя 

първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез 

ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът 

на ремонта се прибавя към гаранционния срок. 

 

Чл. 124. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да 

претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, 

съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на 

ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114.  

 

(2) При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да 

претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената 

или за възстановяване на заплатената сума. 

 

Чл. 125. (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено 

от него лице. 

 

(2) Рекламацията се подава устно или писмено. 

 

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на 

рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, 

съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. 

 

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и 
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документите, на които се основава претенцията: 

 

1. касова бележка или фактура; 

 

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на 

стоката или услугата с договореното; 

 

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. 

 

Чл. 126. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две 

години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на 

несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 

дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. 

 

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, 

необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение 

между продавача и потребителя за решаване на спора. 

 

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Ако търговецът е предоставил 

търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за 

предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до 

изтичането на срока на търговската гаранция. 

 

Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат 

рекламацията, ако тя е предявена своевременно. 

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на 

предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации. 

 

(3) (Доп. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) При предявяване на 

рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя 

се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в 

регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. 

 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., доп., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) 

Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, 

където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на 

търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде 

предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, 

в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е 

закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията 

принадлежи изцяло на потребителя. 

 

Чл. 128. (1) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.).  

 

(2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се 

съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя. 

 

Чл. 129. Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за 

предявяване на иск. 

 

Раздел IV 
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Отговорност за вреди, причинени от дефект на стока 

 

Чл. 130. (1) Този раздел се прилага за отговорността на производителите, 

дистрибуторите и търговците за вреди, причинени от дефект на произведена или 

доставена от тях стока. 

 

(2) Стока е всяка движима вещ, независимо дали е част от друга движима или 

недвижима вещ, включително следните селскостопански суровини и продукти, които не 

са преминали през първична обработка или преработка: земеделски култури, продукти 

и суровини от животновъдство, лов и риболов. Стока е и електричеството. 

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) 

Производител е всяко лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид, 

суровини и съставни части, включени в производството на други стоки, или което се 

представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка 

или друг отличителен знак. Производител е също всяко лице, което по занятие внася на 

територията на Европейския съюз стоки с цел продажба, отдаване под наем или на 

лизинг, или използва всяка друга форма на разпространение на стоките на територията 

на Съюза. 

 

(4) Дистрибутор или търговец е всяко лице, различно от производител, което пуска 

стока в обращение. Стоката е пусната в обращение, когато производителят се е 

освободил от нея доброволно. Стоката може да бъде пусната в обращение само веднъж. 

 

Чл. 131. (1) На обезщетение по този раздел подлежат вредите, причинени от: 

 

1. смърт или телесна повреда на физическо лице; 

 

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) повреждане или унищожаване на вещ, 

различна от дефектната стока, на стойност не по-малка от 1000 лв., когато вещта е 

предназначена предимно за лична употреба и е ползвана от увреденото лице по 

предназначение. 

 

(2) Увреденото лице може да упражни правото си на обезщетение за 

неимуществени вреди, причинени от дефектна стока, по общия ред. 

 

Чл. 132. (1) Стоката е дефектна, когато не отговаря на общоприетите очаквания за 

обичайна употреба, като се вземат предвид всички обстоятелства, свързани със: 

 

1. представянето на стоката по отношение на следните елементи: качество, 

количество, наименование, вид, състав, произход, трайност, отличителни черти, 

обичайна и възможна употреба на стоката, рекламата на стоката и предоставената 

информация за нея, и 

 

2. момента на пускане на стоката в обращение. 

 

(2) Стоката не се смята за дефектна поради единствената причина, че 

впоследствие е пусната в обращение друга стока с по-добри показатели. 

 

Чл. 133. (1) Производителят носи отговорност за вредите, причинени от дефект на 

неговата стока, независимо дали има вина за дефекта й. 
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(2) Производителят носи отговорност за дефекта дори когато стоката е 

произведена при спазване на съществуващите стандарти и добри практики или нейното 

пускане в обращение е резултат от разрешение, издадено от административен орган. 

 

Чл. 134. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм., бр. 61 от 2014 г., в сила от 

25.07.2014 г.) Когато производителят на стоката, или лицето, внесло стоката на 

територията на Европейския съюз, не могат да бъдат установени, отговорността по чл. 

133 се носи от всеки дистрибутор или търговец на стоката. 

 

(2) Алинея 1 не се прилага, когато дистрибуторът или търговецът представи в 

14-дневен срок информация за името и адреса на производителя, вносителя или 

лицето, доставило стоката. 

 

(3) Дистрибуторът или търговецът не може да насочи увреденото лице към лице 

извън пределите на Република България. 

 

Чл. 135. (1) Когато две или повече лица отговарят за една и съща вреда, 

отговорността им е солидарна. 

 

(2) При вреда, причинена от дефект на стока, включена в друга стока, 

производителят на съставната част и лицето, извършило монтажа, са солидарно 

отговорни. 

 

Чл. 136. Увреденото лице доказва вредата, дефекта и причинната връзка между 

тях. 

 

Чл. 137. (1) Производителят не носи отговорност по чл. 133, ако докаже, че: 

 

1. не е пускал стоката в обращение, или 

 

2. след като бъдат взети предвид всички обстоятелства, е вероятно дефектът, 

причинил вредата, да не е съществувал към момента, в който производителят е пуснал 

стоката в обращение, или дефектът се е появил впоследствие, или 

 

3. не е произвел стоката за продажба или друга форма на разпространение с 

търговска цел и не е произвел или разпространил стоката в рамките на своята 

професионална дейност, или 

 

4. дефектът се дължи на съответствието на стоката със задължителни изисквания, 

определени от държавни органи, или 

 

5. състоянието на научно-техническите познания към момента на пускане на 

стоката в обращение не е позволявало установяването на дефекта. 

 

(2) Производителят на съставна част не носи отговорност по чл. 133, ако докаже, 

че дефектът на съставната част се дължи на разработването или проектирането на 

стоката, в която тази част е включена, или на указания за стоката, дадени от 

производителя. 

 

Чл. 138. (1) Производителят може да бъде освободен от отговорност по чл. 133 

или отговорността му може да бъде намалена, когато вредите са причинени 

едновременно от дефектната стока и действия на увреденото лице или на лице, за 
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което то отговаря. 

 

(2) Отговорността на производителя не може да бъде намалена, когато вредата е 

причинена едновременно от дефектната стока и от действие или бездействие на трето 

лице. 

 

Чл. 139. Нищожна е всяка клауза в договор, която предвижда освобождаване или 

ограничаване отговорността на производителя към увреденото лице за вреди, 

причинени по този раздел. 

 

Чл. 140. (1) Искът за обезщетение на вреди, причинени от дефект на стока, може 

да се предяви до три години от датата, на която ищецът е узнал или е следвало да 

узнае за вредата, дефекта и самоличността на производителя. 

 

(2) За спирането и прекъсването на давността се прилагат разпоредбите на Закона 

за задълженията и договорите. 

 

Чл. 141. Правата на увреденото лице по този раздел се погасяват с изтичането на 

10 години от датата, на която производителят е пуснал в обращение стоката, причинила 

вредата, освен ако увреденото лице междувременно е предявило иск срещу 

производителя. 

 

Чл. 142. Разпоредбите на този раздел не лишават увреденото лице от правото му 

на обезщетение по друг закон. 

 

Глава шеста 

НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОГОВОРИ 

 

Чл. 143. Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка 

в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до 

значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика 

и потребителя, като: 

 

1. освобождава от отговорност или ограничава отговорността на производителя, 

търговеца или доставчика, произтичаща от закон, в случай на смърт или телесни 

повреди на потребителя, причинени в резултат на действие или бездействие от страна 

на търговеца или доставчика; 

 

2. изключва или ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон, по 

отношение на търговеца или доставчика или на друго лице при пълно или частично 

неизпълнение или неточно изпълнение на договорни задължения, включително 

изключва възможността за прихващане на задължение към търговеца или доставчика с 

друго насрещно вземане, което има спрямо него; 

 

3. поставя изпълнението на задълженията на търговеца или доставчика в 

зависимост от условие, чието изпълнение зависи единствено от неговата воля; 

 

4. позволява на търговеца или доставчика да задържи заплатените от потребителя 

суми, в случай че последният откаже да сключи или да изпълни договора, като 

същевременно не предвижда право на потребителя да получи обезщетение на същата 

стойност при несключване или неизпълнение на договора от страна на търговеца или 

доставчика; 


