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СЪКРАЩЕНИЯ И АБРЕВИАТУРИ 
 

АББ 

АБЗ 

АРС 

БНБ 

Г20 

ЕС 

ЗФКПФУ 

 

КЖБКУ 

КЖЗИУ 

 

КЖФУ 

КЗП 

КФН 

МИЕТ 

МФ 

ОРС 

ОИСР 

ПКПС 

СБ 

Асоциация на банките в България 

Асоциация на българските застрахователи 

Орган за алтернативно решаване на спорове, например омбудсман1 

Българска народна банка 

Група от двадесет министри на финансите и управители на централни банки 

Европейски съюз 

Защита и финансова компетентност на потребителите на финансови услуги 

(Управителен комитет) 

Комисия за жалби в областта на банковите и кредитните услуги (предложение) 

Комисия за жалби в областта на застрахователните и инвестиционните услуги 

(предложение) 

Комисия за жалби в областта на финансовите услуги (предложение) 

Комисия за защита на потребителите 

Комисия за финансов надзор 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

Министерство на финансите 

Онлайн решаване на спорове 

Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

Помирителна комисия за платежни спорове 

Световната банка 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 В повече от 40 държави по света съществуват органи за АРС. Те функционират успешно в условия, които 

по места могат да бъдат много разнообразни. В много от тях се използва терминът „омбудсман.” Другаде 

се използва наименованието „арбитър”, „арбитражен съвет”, „съвет по жалби”, „комисия по жалби”, 

„служба по жалби”, „съвет за спорове” или „медиатор”. 
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ПРЕДГОВОР 
 

1. През август 2012 г. беше учреден Национален  управителен комитет за защита и 

финансова компетентност на потребителите на финансови услуги (ЗФКПФУ), състоящ се 

от представители на Българската народна банка (БНБ), Комисията за финансов надзор 

(КФН), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Министерство на финансите (МФ), 

с решимост за укрепване на защитата на потребителите и тяхната финансова грамотност. 

В частност, Управителният комитет цели предприемането на мерки относно слабите места 

в настоящия режим за защита на потребителите, в това число неефективните механизми за  

алтернативно решаване на спорове (АРС). 

 

2. През март 2013 г. Европейският парламент одобри нова Директива на ЕС за АРС
2
 и 

нов Регламент на ЕС за онлайн решаване на спорове (ОРС)
3
, като впоследствие, през 

април същата година тези актове бяха приети и от Европейския съвет. Актовете 

предвиждат задължителни изисквания и стандарти за органи за АРС за страните-членки 

на ЕС (вж. Каре 1). Крайният срок за въвеждане на Директивата за АРС е юни 2015 г., а за 

Регламента за ОРС – краят на 2015 г.  Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма (МИЕТ) отговаря за въвеждането на директивата и регламента в България.  
 

 

Резюме на новата Директива за АРС и Регламента за ОРС 

 

Съгласно Директивата за АРС, страните от ЕС се задължават: 

 

 Да гарантират наличието на органи за АРС, обхващащи всички потребителски сектори за 

спорове по договори, както в рамките на страната, така и трансгранични такива, между 

потребители и търговци, предоставящи стоки или услуги. След въвеждането на органите за 

АРС, страните-членки могат да ги направят задължителни. 

 Да гарантират, че системите за АРС се наблюдават от специализиран компетентен орган за 

всяка страна-членка. 

 Да гарантират, че органите, отговарящи за системите за АРС: (i) са независими, 

безпристрастни и неподвластни на указания на съответните страни в спора или техните 

представители, (ii) са с мандат, чиято продължителност гарантира независимост на действията 

им и с условия, които не позволяват тези органи да бъдат отстранявани от длъжност без 

достатъчно основателна причина, и (iii) притежават необходимата експертност в областта на 

алтернативното решаване на спорове или съдебното решаване на потребителски спорове. 

 Да гарантират, че системите за АРС са на разположение на потребителите безплатно или 

срещу номинална такса. 

 Да гарантират, че системите за АРС функционират в оптимални срокове (повечето спорове 

следва да се решават в рамките на 90 дни от постъпването им в съответния орган за АРС) и 

ефективно (т.е. да не се изисква страните да имат адвокати). 

 Да гарантират, че системите за АРС са с актуални интернет страници, съдържащи пълна 

информация и позволяващи на потребителите за подават жалби онлайн. Системата за АРС 

също така следва да предоставя данни относно броя и вида жалби, техния изход, нормата на 

приемане на решенията и всякакви въпроси от системен характер, които могат да възникнат. 

                                                
2
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-

0066&format=XML&language=EN#BKMD-29.  
3
 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0065&format=XML&language=EN.   

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0066&format=XML&language=EN#BKMD-29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0066&format=XML&language=EN#BKMD-29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0065&format=XML&language=EN


7 

 

Съгласно Регламента за ОРС, Европейската комисия ще изгради платформа за ОРС, която: 

 

 Обхваща спорове в рамките на съответната страна или трансгранични спорове в областта на 

онлайн или други видове електронни транзакции (с изключение на телефонни транзакции и 

операции, свързани с банкомати).  

 Да позволи подаването на жалби онлайн, с препращане до съответния национален орган за 

АРС и да улеснява онлайн общуването между жалбоподателя и органа за АРС. 
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РЕЗЮМЕ 
 

3. Целта на настоящия експертен доклад е да представи оценка на действащата 

нормативна, регулаторна и институционална рамка на механизмите за АРС в областта на 

финансовите услуги в България и да предложи на компетентните органи опции за реформа 

и подобрение. 
 

4. Налице е необходимост от по-нататъшно усилване и реформа на съществуващата 

рамка за АРС в страната. Укрепването на замисъла и устройството на механизмите за АРС 

в областта на финансовите услуги е важна стъпка за повишаване на понастоящем ниските 

нива на потребителско доверие по отношение на финансовите услуги. Също така, 

въвеждането на наскоро приетата Директива на ЕС относно АРС ще наложи значително 

преструктуриране и реорганизация на съществуващите механизми за АРС в България, за 

да се постигне съответствие с новите задължителни стандарти.  

 

5. Предвид новите европейски изисквания, както и най-добрите практики в глобален 

мащаб, са очертани няколко варианта за преструктуриране на действащия режим за 

решаване на спорове (вж. Таблица 1).  

 

6. Една система за АРС би била успешна, само ако потребителите са убедени, че 

доставчиците на финансови услуги ще участват и ще се съобразяват с решения в полза на 

потребителя. Като се отчита българският контекст и ограниченията, произтичащи от 

Конституцията на Република България, се препоръчва избирането на варианта със 

задължителна структура за АРС, чиито решения подлежат на съдебно обжалване. Също 

така доставчиците на финансови услуги следва да носят първостепенна отговорност за 

решаване на жалбите и да подлежат на сходни правила и процедури за разглеждане на 

оплаквания. 

 

7. При все че моделът на единен междуведомствен орган за АРС в областта на 

финансовите услуги има своите предимства, също така би било трудно всички 

заинтересовани страни да постигнат съгласие по подробностите навреме, за да се спази 

срокът, а именно юни 2015. Предвид институционалните и политическите ограничения, 

настоящата техническа бележка визира варианта с два отделни органа за АРС във 

финансовия сектор в краткосрочен план (единият за сектора на банковите услуги и 

кредитирането, другият за застрахователните и инвестиционните продукти и услуги), като 

се надгражда на основата на съществуващите структури на модела на ПКСП. Ако и когато 

заинтересованите страни са готови, тази структура ще позволи евентуална консолидация 

за формиране на единен междуведомствен орган за АРС за финансовата област в 

дългосрочен план. 

 

8. За да е успешна, новата уредба на АРС във финансовата област следва да вдъхва 

доверие у потребителите на финансови услуги, доставчиците на финансови услуги и 

компетентните органи. По въпросите, по които в момента възгледите на заинтересованите 

страни се разминават, ще е нужен известен компромис, за да се изгради една издържана и 

функционална система. 
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Таблица 1 Ключови препоръки и опции за реформа 

Констатации 

 
Варианти за разглеждане 

 

Компетентност и характер на решенията на органите за АРС 

Чл. 119 от Конституцията на Република 

България, постановяващ, че „извънредни 

съдилища не се допускат”, се тълкува в смисъл,  

че несъдебни органи не могат да се произнасят 

със силата на решение при спорове, т.е. не са 

обвързващи.  

 

Следва да се прецени кой от двата 

варианта по-вероятно би гарантирал, 

че страните ще се съобразяват с 

решенията: 

 Орган за АРС, който е 

задължителен по отношение на 

доставчиците на финансови услуги, 

но чиито решения нямат сила на 

пресъдено нещо. 

 Орган за АРС, който е 

задължителен и чиито решения са 

обвързващи, но подлежат на 

обжалване в съда (предпочитан 

вариант).  

Ефективно разглеждане на жалби от страна на доставчиците на услуги 

Действащите в момента вътрешни процедури за 

разглеждане на жалби в междуведомствен план 

са непълни и непоследователни, като от 

доставчиците на услуги не се изисква да 

представляват първата линия на защита при 

разглеждането на оплаквания. 

Доставчиците на финансови услуги 

следва да носят първостепенна 

отговорност за решаване на жалби и да 

подлежат на сходни правила и 

процедури за разглеждане на 

оплаквания. 

Институционална уредба на органите за АРС 

Предизвикателства в действащото устройство: 

 Финансовите регулатори могат единствено да 

налагат санкции за нарушения, а не толкова 

да изискват защита под формата на 

обезщетение за потребителите. 

 Практически помирителните комисии не 

разглеждат казуси, свързани с финансови 

услуги. 

Два варианта за разглеждане: 

 Два отделни органа за АРС за 

финансовия сектор, един за 

банковите услуги и кредитирането 

и друг в областта на 

застрахователните и 

инвестиционните продукти и 

услуги; 

 Единен междуведомствен орган за 

АРС за финансовата област, 

покриващ всички сектори.  
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АРС В БЪЛГАРИЯ  
 

Какви са ползите от орган за АРС в областта на финансовите услуги? 
 

9. Един орган за АРС може да носи ползи за потребителите, доставчиците на 

финансови услуги, регулаторите и държавата, в случай че е уреден ефективно (вж. 

Приложение 1 за ключови характеристики на ефективния орган за АРС). 

 

Каре 1: Ползи от органи за АРС в областта на финансовите услуги 

 

 Ползи за потребителите: Един орган за АРС може да предостави на потребителите 

безпристрастен източник на информация, който е лесен за използване, така че когато се 

появи проблем, потребителите да знаят към кого могат да се обърнат и как могат да 

получат защита по жалби. 

 Ползи за доставчиците на услуги: Органът за АРС е експертен и по силата на това 

вероятността да разбира сектора на финансовите услуги е по-голяма. Това носи ползи на 

доставчиците, тъй като съдът не разполага със специализирани познания, което би могло 

да доведе до несъвместими заключения. Също така определянето на истински нелоялните 

участници в системата би укрепило доверието на потребителите. 

 Ползи за надзорните органи: Един ефективен орган за АРС в областта на финансовите 

услуги позволява на регулаторите да се съсредоточат върху въпросите от системен 

характер, като в същото време им предоставя обективна информация за контрол на 

законосъобразността на дейността на институциите. 

 Ползи за държавата:  

o Един ефективен орган за АРС би могъл да насърчи гражданите да влагат своите 

спестявания в официалния финансов сектор, като така се увеличава инвестиционният 

капитал и се поощрява растеж. Също така, разходите, свързани с АРС, могат да се поемат 

от търговците, предоставящи финансови услуги, като така държавата си спестява 

допълнителни регулаторни разноски. 

o Един орган за АРС подобрява международната репутация и конкурентоспособност. 

Ефективната защита на потребителите на финансови услуги е важен елемент, за да се 

изгради доверие във финансовата система на страната. 

 

10. През 2009 г. беше изготвен Диагностичен преглед на защитата и финансовата 

компетентност на потребителите на финансови услуги в България, който сравняваше 

правната, регулаторната и институционалната рамка в страната с набор от добри 

практики, разработени от Световната банка.
4
  В него се отбеляза, че отсъства ефективен 

механизъм за уреждане на спорове, касаещи финансови услуги, което води до 

ограничаване на условията за един стабилен финансов пазар. В прегледа бяха представени 

и препоръки за усъвършенствана уредба на разглеждането на жалби от страна на 

доставчици на финансови услуги и евентуалното въвеждане на механизъм за АРС. 

 

                                                
4
 http://siteresources.worldbank.org/INTECAREGTOPPRVSECDEV/Resources/RO_-_CPFL_Vol_I.pdf.  

http://siteresources.worldbank.org/INTECAREGTOPPRVSECDEV/Resources/RO_-_CPFL_Vol_I.pdf
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11. Също така, Европейското информационно табло в областта на условията за 

потребителите на Европейската комисия (Consumer Conditions Scoreboard) (седмо 

издание, публикувано през май 2012 г.)
5
 сочи, че потребителското доверие в България по 

отношение на всички сектори, а не само за отрасъла на финансовите услуги, е най-нисък в 

ЕС. Процентният дял потребители, които се чувстват в достатъчна степен защитени от 

действащите мерки, се нарежда на предпоследно място в ЕС (32%). В допълнение, 31% от 

българските потребители, които имат проблеми, дори не си правят труда да подават 

оплакване, а делът на потребителите, според които решаването на спорове с помощта на 

АРС е лесно, е едва 30 процента. 

 

Таблица 2 Европейско информационно табло в областта на условията за 

потребителите 

 

Общ индекс за условията за потребителите 

Най-висока стойност за ЕС  74% 

Средна стойност за ЕС  62% 

България/най-ниска стойност за ЕС 49% 

Потребителско доверие в мерките за защита на потребителите 

Най-висока стойност за ЕС  84% 

Средна стойност за ЕС  58% 

България 32% 

Най-ниска стойност за ЕС 28% 

Потребители с проблем, които обаче не са подавали оплакване 

Най-висока стойност за ЕС  5% 

Средна стойност за ЕС  20% 

България 31% 

Най-ниска стойност за ЕС 59% 

Потребители, според които решаването на спорове чрез АРС е лесно 

Най-висока стойност за ЕС  67% 

Средна стойност за ЕС  52% 

България 30% 

Най-ниска стойност за ЕС 27% 

Потребители, които считат, че решаването на спорове по съдебен път е лесно 

Най-висока стойност за ЕС  52% 

Средна стойност за ЕС  38% 

България 30% 

Най-ниска стойност за ЕС 10% 

 

12. Проучването на финансовата компетентност от 2010 г. установи, че българските 

граждани са склонни да нямат доверие във възможността за бърз и справедлив отговор от 

страна на институциите в случай на възникнал проблем.
6
 Мнозинството от анкетираните 

не познават своите права при ползването на финансови услуги. Слабото познаване върви 

                                                
5
 http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/docs/7th_edition_scoreboard_en.pdf. 

6
 http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/World_Bank_Bulgaria_FinLit_ 

Report.pdf. 

http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/World_Bank_Bulgaria_FinLit_
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ръка за ръка с недоверието по отношение на адекватната реакция на институциите при 

възникнал проблем. 39% от хората не вярват, че техният проблем би намерил бързо 

решение, а 40% не вярват, че би намерил справедливо решение. Едва 17% очакват бързо 

решение, а едва 16% - справедливо такова. Половината от сблъскалите се с проблем не са 

предприели никакво действие, а четвърт от анкетираните просто са се отказали от 

съответния продукт. 

 

Фигура 1 Доверие в бързо и справедливо решаване на възникващи проблеми при 

използването на финансови услуги 

Ако между вас и финансова институция (банка, застрахователна компания 

или др.) възникне конфликт заради предоствени ви от нея финансови 

услуги, доколко сигурни се чувствате че ще се стигне до бързо и 

справедливо разрешаване на проблема? (%)

28,8

29,7

25,8

26,3

14,2

12,8

15

14

2,0

2,6

14,3

14,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Справедливо 

Бързо 

База: Основна извадка, N=1432
Напълно сигурен По-скоро сигурен Нито сигурен, нито не

По-скоро несигурен Напълно несигурен Не мога да преценя
 

 

Източник: Проучване на финансовата компетентност на домакинствата,               

Световната банка (2010). 
 

13. Слабото познаване на правата на потребителите по отношение на финансовите 

услуги проличава в отговора на въпроса относно работата на КЗП. Едва 17% са запознати 

с ролята на КЗП за защита на потребителите на финансови услуги. 
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Фигура 2 Информираност относно дейността на КЗП в областта на финансовите 

услуги 

17%

67.80%

15.20%

да

не 

не знам

 
 

Източник: Проучване на финансовата компетентност на домакинствата, Световната банка 

(2010). 

 

Каква е правната и регулаторната рамка за АРС в България? 
 

14. Член 119 от Конституцията на Република България гласи следното:  

(1) Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния 

административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. (2) Със закон 

могат да се създават и специализирани съдилища. (3) Извънредни съдилища не се 

допускат. 

  

15. Също така действат три основни закона, уреждащи механизмите за АРС в областта 

на финансовите услуги в страната: 

 Законът за защита на потребителите (Глава 9) дава право на потребители и 

потребителски сдружения да подават жалби до КЗП във връзка с нарушения на правата, 

определени в закона.
7
 КЗП е длъжна да вземе решение в рамките на един месец.

8
 Законът 

също така вменява на МИЕТ създаването на помирителни комисии към регионалните 

дирекции на КЗП за решаване на спорове между потребители и търговци.
9
 Комисиите се 

състоят от трима членове: един представител на КЗП, един представител на сдружение на 

търговци и един представител на сдружение на потребители.
10

 Комисията съдейства за 

                                                
7
 Чл. 178 от Закона за защита на потребителите. 

8
 Чл. 180 от Закона за защита на потребителите. 

9
 Чл. 182 от Закона за защита на потребителите. 

10
 Чл. 183 от Закона за защита на потребителите. 
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постигане на доброволно уреждане на споровете между страните
11

 и функционира 

съгласно правилник, определен от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
12

 

 Законът за потребителския кредит (Глава 15) задължава лицата, предоставящи 

потребителски кредити, да предвидят процедура за подаване на оплаквания и да взимат 

решение в рамките на 30-дневен срок.
13

 Потребителите могат да подават жалби във връзка 

с предоставяне на потребителски кредит или във връзка с посредничество за предоставяне 

на потребителски кредит, до КЗП.
14

 Като алтернатива се предвижда потребителите да 

могат да отнасят спорове до регионалните помирителни комисии, учредени по реда на 

Закона за защита на потребителите.
15

  

 Законът за платежните услуги и платежните системи (Глава 8) задължава 

доставчиците на платежни услуги да предвиждат процедура за подаване на жалби, като 

решение се взима в рамките на седем дни.
16 

Законът предвижда създаването на 

Помирителна комисия за платежни спорове (ПКПС) като независим помирителен орган за 

уреждане на спорове, възникващи между доставчици на платежни услуги и потребители 

на платежни услуги.
17 

 

  

16. Банките, които са основните доставчици на финансови продукти и услуги в сектора 

в България, не са задължени да имат действащи процедури за подаване и разглеждане на 

жалби, освен във връзка с потребителски кредит и платежни услуги. Застрахователните 

дружества, инвестиционните посредници и дружествата със специална инвестиционна 

цел, които са поднадзорни на КФН, са длъжни да имат ефективни и прозрачни процедури 

за разумно и своевременно разглеждане на жалби – в резултат на транспонирането на 

европейски директиви в националното законодателство. Тези изисквания обаче не се 

отнасят до пенсионноосигурителните дружества. 

 

Какви са съществуващите институционални механизми и механизми за 

защита в България? 
 

17. В случай че потребителска жалба не бъде решена от съответната финансова 

институция, потребителят разполага със следните няколко варианта: да се обърне към 

съда, да се обърне към съответния финансов регулатор или да се възползва от 

съществуващите помирителни механизми. Поради това, че разходите и 

продължителността във времето, свързани със съдебни искове, се възприемат като големи, 

средностатистическият потребител като цяло не се спира на този вариант.
18

 По данни от 

Европейското информационно табло в областта на условията за потребителите за 2012г.
19

, 

за 70% от потребителите решаването на спорове по съдебен път е трудно.                    

                                                
11

 Чл. 184 от Закона за защита на потребителите. 
12

 Чл. 185 от Закона за защита на потребителите. 
13

 Чл. 39 от Закона за потребителския кредит. 
14

 Чл. 37 от Закона за потребителския кредит. 
15

 Чл. 40 от Закона за потребителския кредит. 
16

 Чл. 127 от Закона за платежните услуги и платежните системи. 
17

 Чл. 128 от Закона за платежните услуги и платежните системи. 
18

 Диагностичният преглед на Световната банка за 2009 г. установи, че средно изслушването на иск в съда 

отнема пет години, дори и по казуси, които не са сложни. 
19

 http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/docs/7th_edition_scoreboard_en.pdf. 
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Също така, Европейското информационно табло в областта на правосъдието за 2012 г.
 20

 

(EU Justice Scoreboard)
21

 отбелязва, че по показател „възприятие относно независимостта 

на съдебната система”, България се нарежда на едно от последните места в ЕС 

(показателите на Румъния и Словакия са малко по-ниски).  
 

18. Органите, които функционират в областта на извънсъдебната защита, включват (a) 

Комисията за защита на потребителите и помирителните комисии към регионалните 

дирекции на КЗП; (б) Българската народна банка; (в) Комисията за финансов надзор; и 

(г)Помирителната комисия за платежни спорове. Фигура 3 представя институционалната 

уредба на механизмите за извънсъдебна защита, като откроява отговорностите и 

правомощията в областта на тази защита, както и процедурите и междуведомствените 

отношения на участниците. Жалби постъпват и в БНБ, и в КФН и в КЗП, но, при все че 

тези институции могат да налагат санкции за нарушения, не могат да изискват защита под 

формата на обезщетение за потребителите. На практика, помирителните комисии към 

регионалните дирекции на КЗП не са задължителни за страните и техните решения нямат 

силата на пресъдено нещо. Участието в специализираната Помирителна комисия за 

платежни спорове (ПКПС), която е към КЗП, но чийто председател и заместник-

председател са назначени от БНБ, е задължително за финансовите услуги, като решенията 

не са обвързващи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20

 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm. 
21

 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm
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Фигура 3 Институционална уредба на механизмите за извънсъдебна защита 

 

 
 

(a) Комисия за защита на потребителите  

 

19. Комисията за защита на потребителите (КЗП) е главният орган, отговарящ за 

прилагането на законодателството за защита на потребителите, в т.ч. Закона за защита на 

потребителите и Закона за потребителския кредит. Комисията е към МИЕТ. Сред целите й 

са ефективната защита на потребителите срещу сериозни рискове и заплахи, 

осъществяването на контрол върху различни форми на нелоялни търговски практики и 

други форми на злоупотреба и подобряването на ефективността на самия орган 

посредством съгласуване и обмяна на информация с други органи. 
 

20. Освен по-широката роля на Комисията в областта на защита на потребителите, 

органът се явява регулаторът за потребителския кредит
22

, ипотеките и лизинга на 

физически лица. Освен ако не се касае до потребителски и ипотечни заеми, КЗП не 

разглежда жалби на физически лица, свързани с финансови услуги и продукти.  

                                                
22

 Кредити в размер от 400 лв. до 40 000 лв. 



17 

 

Комисията насочва подобни жалби до БНБ и до КФН. От над 12 000 жалби на 

потребители, разглеждани ежегодно, близо 100 са във връзка с административни 

нарушения от страна на банки и други доставчици на финансови услуги – най-вече във 

връзка с лихвени проценти по заеми и такси по кредитни карти. 

21. Помирителните комисии към регионалните дирекции на КЗП са с доброволен 

характер спрямо страните в споровете, като решенията не са обвързващи. На практика не 

се разглеждат жалби в областта на финансовите услуги и продукти.  През миналата година 

са заведени повече от 1 000 помирителни производства в други сектори – но едва 3% са 

разрешени, най-вече поради неявяване на търговеца. Големият брой планирани 

помирителни производства и бавната и неефективна правна процедура отнема голяма част 

от времето на правните експерти в КЗП. 
 

(б) Българска народна банка  

 

22. Българската народна банка (БНБ) отговаря за регулирането и надзора на 

банковите и небанковите кредитни институции в България, като ролята й в областта на 

защитата на потребителите на финансови услуги и финансовото образоване е по-скоро 

спомагателна и се изразява в оказването на подкрепа на тези цели. При все че КЗП е 

основният орган, осъществяващ защита на потребителите, БНБ получава и разглежда 

жалби, свързани с банкови услуги и продукти – понякога препратени от КЗП или пряко 

заведени от потребители.  
 

23. Преди финансовата криза БНБ е получавала сравнително нисък брой жалби – около 

50 годишно. В последно време, и с изключение на платежните услуги, в БНБ броят на 

постъпили жалби за 2010, 2011 и 2012  г. съответно е бил 572, 671 и 647.  Най-често 

жалбите са с предмет промяна на лихвени проценти или едностранни изменения на 

договорни условия по договори за депозити и кредити. 

 

24. В БНБ четирима служители се занимават с разглеждането на жалби, с помощ от 

страна на ръководители и юрисконсулти. Съгласно Вътрешните правила на БНБ, жалбите 

се завеждат в информационната система на БНБ, след което се отправят към Управление 

„Банков надзор”, като се разпределят на съответния служител. Всеки казус се обсъжда с 

началника на звеното, който дава указания как да се процедира, в съответствие с 

законовите правомощия на Управление „Банков надзор”. По-сложни казуси се обсъждат с 

началници на други дирекции, по компетентност според предмета на жалбата. Следващата 

стъпка е съответният служител да изпрати писмо до процесната институция, като й 

предоставя 14-дневен срок за представяне на информация и документи (в случай че не се 

получи отговор, БНБ може да налага надзорни мерки или административни санкции). При 

получаване на цялата изискуема информация, съответният служител изготвя писмо за 

подпис на Директора/Управителя на БНБ, със становище относно действията, които да се 

предприемат с оглед на конкретния проблем. По казуси, които са извън компетентността 

на БНБ съгласно нормативната уредба, на клиентите се дава съвет да се обърнат към съда. 

Предписанията на БНБ не са със задължителен характер, но обикновено банките се 

съобразяват с тях. 
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25. БНБ изготвя вътрешен годишен отчет, в който, наред с други данни, се представят 

данни за броя и вида жалби, тенденциите, наименованията на банките и финансовите 

институции, срещу които има жалби, предприетите мерки и препоръките за подобрение.  

Също така, БНБ помества на своята интернет страница списък на координати за връзка със 

звената, занимаващи се с жалби в банките. 
 

(в) Комисия за финансов надзор  
 

26. Комисията за финансов надзор (КФН) е полуконсолидиран надзорен орган, 

упражняващ контрол върху пазара на ценни книжа, както и върху застрахователния и 

пенсионноосигурителния пазар. Във всяко звено, отговарящо съответно за сектора на 

ценните книжа, пенсионноосигурителните услуги и продукти и застрахователните услуги 

и продукти, има нарочен екип, работещ по наблюдението и разглеждането на жалби.  

 

27. През 2012 г. КФН е получила 1 544 жалби и запитвания във връзка с поднадзорни 

институции. 62,3% от жалбите са в областта на застрахователните продукти и услуги.
23

 

11,1% от жалбите касаят инвестиционния пазар, а 26,6% - осигурителния (вкл. 

пенсионноосигурителни услуги), предимно прехвърляне на натрупани средства на дадено 

лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг такъв. КФН публикува 

отчети на тримесечие, в които се анализират данните във връзка с постъпили и разгледани 

жалби, сигнали и запитвания, както и с коментари относно тенденции и предложения за 

подобрения. 

 

Фигура 4 Разпределение на брой постъпили жалби, сигнали и запитвания в КФН 

по пазари (2012 г.) 

 

 

Източник: Комисия за финансов надзор. 

 

                                                
23 Повечето жалби са в областта на общото застраховане, а делът на здравноосигурителните услуги и 

продукти е 3,42%. Най-голям дял сред жалбите в областта на общото застраховане имат застрахователните 

претенции.  
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28. КФН разполага със свой собствен вътрешен механизъм за разглеждане на жалби. 

Съгласно този механизъм, първата стъпка е да се отправи съвет до потребителите да се 

опита уреждане на казуса по жалбата пряко с въпросната институция. Веднъж получила 

жалба от потребител, КФН прави проверка на законосъобразността на финансовата 

институция по отношение на изисквания, срокове и процедури. Новопостъпващи жалби се 

завеждат в автоматичната информационна система на КФН, след което се изпращат до 

Дирекция „Правна”, Отдел „Методология и жалби” за по-нататъшни действия и до 

съответната дирекция по надзор, както и до съответната дирекция за регулаторни режими 

за съответната поднадзорна област. След това се проверява информацията и 

документацията, предоставена от потребителя, и се изпраща молба за обяснения до 

съответната финансова институция, в т.ч. за предоставяне на данни и информация. Въз 

основа на получената информация, Дирекция „Правна”, Отдел „Методология и жалби” 

изготвя подробен доклад по конкретния казус.
24

 

 

29. Остават предизвикателствата във връзка с действащото устройство, тъй като 

правомощията на КФН се свеждат до нормативно установените такива в съответните 

законови и подзаконови нормативни актове. Така например, КФН може да прецени дали 

дадено застрахователно дружество е спазило процедурите за разглеждане на претенции, 

съгласно действащата нормативна уредба, но не и дали предложената сума е справедлива.  

 

30. В случай на законови и регулаторни нарушения, КФН може да налага 

административни мерки. КФН обаче няма правомощия да се произнася с решения със 

задължителен характер. Ако КФН установи, че има нарушение на регламентираните 

условия, тя може да излезе със санкции, но, при все че може да отправя съвети към 

потребителите, не може да присъжда обезщетение. Също така, едва при 20,4% от жалбите 

искът на жалбоподателя е бил удовлетворен. 
 

(г) Помирителна комисия за платежни спорове  

 

31. Помирителна комисия за платежни спорове (ПКПС) е независим помирителен 

орган за уреждане на спорове, възникващи между доставчици на платежни услуги и 

потребители на платежни услуги. ПКПС не е юридическо лице. Тя е към КЗП, но нейният 

председател и заместник-председател се назначават от БНБ. Казусите се разглеждат от 

тричленен състав (председателят или заместник-председателят, член от списък, одобрен 

от АББ и член от списък, одобрен от КЗП).  Съставът изготвя писмено помирително 

предложение. Заплащането на членовете на ПКПС е за сметка на органа, който ги 

назначава, като за страните по спора разноски няма. 
 

32. През 2012 г. ПКПС е приключила 78 производства. В почти 50% от случаите е 

постигнато съгласие – обикновено поради това, че банката е приела решение в полза на 

потребителя. В 10-15% от случаите банката е отказала да се съобрази с препоръка в полза 

на потребителя.  Останалата част от казусите са приключили с решение, което не е в полза 

на потребителя. Обикновено споровете касаят (предимно) оспорени разплащания/тегления 

                                                
24

 След провеждане на всички запитвания и проверки, се изготвя писмен доклад по образец, съдържащ 

данни за жалбоподателя, поднадзорната институция, предмета и основанието на жалбата, доклада на 

поднадзорната институция, предприетите мерки и установените нарушения, както и за основателността на 

жалбата по същество.  
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с дебитни и кредитни карти, като е значителен броят на казуси, свързани с транзакции по 

интернет, спорове относно лихвени проценти и такси по кредитни карти и проблеми с 

парични преводи (в т.ч. технически грешки, валутни курсове и такси и комисиони по 

сметки в щатски долари). 

 

33. При все че решенията на ПКПС нямат обвързваща сила, те все повече и повече се 

радват на уважение от страна на банките, а нормата на съобразяване с тези решения е 

нараснала. Системата на ПКСП е постигнала известен успех. Остават обаче 

предизвикателства, свързани с ограничените ресурси и липсата на юридически статут. 

Към момента КЗП предоставя секретар на непълно работно време и помещения за 

заседаване веднъж месечно.  Твърди се, че особено ниско е възнаграждението на работата 

на членовете, представляващи КЗП и БНБ (въпреки че тяхната мотивация произтича от 

професионална гордост), като натовареността им по линия на основните им служебни 

задължения е висока. Също така, процесът в момента изглежда бавен според 

международни стандарти.
25

 В банките разглеждането на спорове може да отнеме 3 до 6 

месеца на първи етап, като впоследствие казусите в ПКСП се обработват в рамките на още 

3 до 6 месеца и общата продължителност достига 6 до 12 месеца. 

 

Обобщение на ситуацията в момента 
 

34. Проучвания сочат, че потребителското доверие в България е ниско и потребителите 

не възлагат много на подаването на оплаквания. Отражение на това е и относително 

ниският брой жалби от страна на потребители на финансови услуги, с оглед мащаба на 

страната. Предвид факта, че банките са основните играчи във финансовия сектор, броят 

жалби срещу банки е особено нисък (около 800 жалби, подадени общо в БНБ, КЗП и 

ПКПС), в сравнение с броя оплаквания за застрахователния сектор, който е доста по-

малък като отрасъл. 
 

35. Финансовите услуги са комплексни. На потребителите са нужни достъпни 

източници на информация относно техните права и достъпна защита. Механизмите за 

разглеждане на оплаквания на БНБ, КФН и КЗП са съсредоточени по-скоро върху 

решаването на административни нарушения, отколкото върху осигуряване на 

потребителска защита. ПКПС нямат базата за разглеждане на запитвания, което води до 

това, че въпроси, които са могли да бъдат решени като запитвания, се превръщат в 

истински спорни казуси.  

 

36. Също така, правната и регулаторната рамка е непълна и е непоследователна. 

Доставчиците на финансови услуги не носят първостепенна отговорност за уреждане на 

оплаквания. Банките, които са основните доставчици на финансови продукти и услуги в 

сектора в България, не са задължени да разполагат с процедури за разглеждане на жалби, 

освен във връзка с потребителски кредит и платежни услуги. Наблюдават се и много 

различия при изискванията относно разглеждането на жалби в областта на потребителския 

кредит, платежните, застрахователните и инвестиционните продукти и услуги. 

 

                                                
25 

Съгласно новата директива за АРС, максималният срок е 90 дни, с ограничени изключения за най-

сложните казуси. 
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37. Помирителните комисии към регионалните дирекции на КЗП на практика не 

разглеждат всякакви казуси, касаещи финансови услуги. За случаите, които разглеждат, 

нормата на успех е много ниска.  ПКПС е постигнала известен успех, но има и своите 

ограничения. Процесът в ПКПС е бавен.  Предвид факта, че дори и най-дребните казуси се 

разглеждат от тричленен състав, разходите, свързани с процеса на уреждане на спорове, са 

високи, въпреки че към момента осигуряването с финансови ресурси е недостатъчно. 

ПКПС разчита на административни ресурси, предоставени от други ведомства, както и на 

членове от други ведомства, които са командировани за изпълнението и на тези функции 

и са и без това претоварени.  

 

38. Изглежда е налице съгласие сред заинтересованите страни по въпроса, че 

финансовите услуги изискват специални механизми за АРС, като, в контекста на страната, 

тези механизми следва да се предоставят по-скоро от органи на властта, а не по линия на 

инициативи на индустрията. В момента обаче приоритетите на заинтересованите страни 

не са еднородни по отношение на други аспекти на АРС за потребителите на финансови 

услуги.  Някои са привърженици на междусекторния подход, докато други предпочитат 

секторния подход. Има и различия във вижданията за ролята на КЗП и надзорните органи 

в специфичната сфера на защита за потребителите на финансови услуги.   

 

ВАРИАНТИ ЗА РЕФОРМА НА НАСТОЯЩИЯ РЕЖИМ ЗА ЗАЩИТА НА 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ 
 

39. Предвид новите европейски изисквания, както и най-добрата практика в световен 

план, настоящият доклад визира механизми, които биха работили ефективно и ефикасно, 

за уреждане на спорове и недоразумения на възможно най-ранен етап, както и при 

възможно най-ниски разходи. Компетентните органи следва да разгледат различни 

решения (вж. Таблица 3). За да постигнат успех, тези системи следва да вдъхват уважение 

от страна на потребителите на финансови услуги, доставчиците на финансови услуги и 

компетентните органи. По въпросите, по които вижданията на заинтересованите страни се 

разминават, е нужно да се постигне компромис, за да се изгради една последователна и 

функционална система. 

 

Таблица 3 Основни решения, които стоят за разглеждане пред компетентните 

органи 

1. Определяне на компетентността и характера на решенията на органа за АРС 
 

Необходимо е да се прецени кой от двата варианта по-вероятно би довел до съобразяване 

с решенията: 

o Вариант 1: Компетентност със задължителен характер, но с решения, които не са 

обвързващи 

ИЛИ 

o Вариант 2: Компетентност със задължителен характер и решения с обвързваща сила, 

които подлежат на обжалване по съдебен път (предпочитан вариант) 
 

 

2. Задължаване на доставчиците да обработват и да уреждат оплакванията 
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3. Определяне на устройството на органа за АРС 
 

Разглеждане на възможност за създаване на секторен орган (секторни органи) за 

финансовата област в краткосрочен план 
o Орган за АРС за банковите и кредитни продукти и услуги 

И/ИЛИ 

o Орган за АРС за пазара на застрахователни услуги и продукти, ценни книжа и 

осигурителните услуги и продукти 
 

Евентуално окрупняване в единен междуведомствен орган за АРС за финансовите услуги 

и продукти в дългосрочен план 
 

 

Компетентност и характер на решенията 
 

40. Един орган за АРС би бил обречен на неуспех, освен ако не разчита на доверието 

на потребителите, че доставчиците на финансови услуги ще участват и ще се съобразяват 

с решения в полза на потребителя. Като се отчита контекстът в страната и ограниченията, 

произтичащи от Конституцията на Република България, съществуват два варианта, които 

компетентните органи в България биха могли да разгледат относно компетентността и 

характера на решенията на какъвто и да е орган за АРС:  

 

Вариант І (задължителен характер; решения без обвързваща)  

 

41. Съгласно този вариант: 

 В случай че потребителят избере да отнесе своята жалба до органа за АРС, 

доставчикът на финансовите услуги трябва да вземе участие; но   

 Дори и търговецът да вземе участие и потребителят приеме решението на АРС, 

решението е без обвързваща сила по отношение на търговеца. 

 

42. Опитът във връзка с дейността на ПКПС предполага, че първият вариант е 

възможно да доведе до голям брой доставчици на финансови услуги, които отказват да се 

съобразят с решението на органа за АРС. Необходимо е компетентните органи да 

преценят доколко техните членове и/или пазарните сили биха могли да „насърчат” 

търговците да се съобразят с тези решения на практика. В някои държави (например 

Скандинавските страни) решенията без обвързваща сила сработват, предвид това, че в 

тези общества има силно потребителско движение и търговците в областта на 

финансовите услуги и продукти биха загубили пазарен дял, ако не се съобразят с 

решенията. Предвид отсъствието на потребителски сили в България, съществува висок 

риск – освен ако решенията не са с обвързваща сила -  търговците във финансовия сектор 

да не ги вземат под внимание, ако не са съгласни с тях. 

 

Вариант ІІ (задължителен характер; решения с обвързваща сила; възможност за 

съдебно обжалване)  

 

43. Съгласно този вариант: 

 В случай че потребителят избере да отнесе своята жалба до органа за АРС, 

доставчикът на финансовите услуги трябва да вземе участие; и   
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 В случай че потребителят приеме решението на органа за АРС, същото има 

обвързваща сила за търговеца; но 

 И двете страни имат правото, ако желаят, да обжалват решението по същество в 

съда (органът за АРС не се произнася с окончателно решение, съгласно чл. 119 ал. 3 от 

Конституцията на Република България). 

 

44. Евентуалната нагласа на съдиите е важна по отношение на този вариант. Ако 

съдиите подкрепят органа за АРС (което вероятно би могло да се укрепи чрез 

назначаването на съдия в надзорния съвет на този орган), търговците бързо биха се 

разколебали да обжалват, което прави вариант ІІ предпочитан.  

 

Препоръка: В контекста на страната, би било необходимо да се прецени кой от двата 

варианта е най-ефективен от практически съображения и при кой вероятността реално 

да се изпълняват решенията е най-висока.  

 

Ефективно разглеждане на жалби от страна на доставчиците на финансови 

услуги  
 

45. Преди да бъде отнесена една жалба до органа за АРС, от потребителя първо следва 

да се изисква да е отправил оплакването си до търговеца, предоставящ финансови услуги, 

като на последния се даде разумен срок, в който да реши казуса. Ако доставчиците на 

финансови услуги се задължат да носят първостепенна отговорност за решаване на жалби, 

това би допринесло за по-ускорено решаване на жалби, намалена натовареност на 

съответния орган за АРС и запазване на отношенията с клиента. 

 

Препоръка: Доставчиците на финансови услуги следва да носят първостепенна 

отговорност за разглеждане на жалби. Потребителите следва първо да отправят 

оплакванията до търговеца, като достъпът до органа за АРС е само в случай че не са 

удовлетворени от отговора на търговеца или в случай че същият не е отговорил 

своевременно. 

 

46. Всички доставчици на финансови услуги в страната следва да предвидят процедури 

за разглеждане на жалби, като тези процедури са съобразени с конкретно разписани 

изисквания. Съответният финансов регулатор следва да наблюдава и да прилага тези 

изисквания. За доставчиците на финансови услуги би било по-ефективно, а за 

потребителите би било по-ясно, ако всички финансови надзорни органи прилагат единни  

регламенти. Те следва да определят какво се счита за надлежно оплакване, подлежащо на 

разглеждане (например дали може да се приема устно или задължително трябва да е в 

писмен вид). Съгласно правилата, търговците следва да са задължени да прилагат ясни и 

опростени процедури, които да се оповестяват, и екземпляр от които да се предоставя на 

всеки жалбоподател. Също така търговците следва да отговарят на жалбоподателя в 

писмена форма в точно определен срок, като го уведомяват за възможността същият да 

сезира органа за АРС, ако не е удовлетворен.  
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Препоръка: Всички доставчици на финансови услуги да са задължени да разполагат с 

процедури за разглеждане на жалби, като тези процедури са съобразени с конкретно 

разписани правила относно начина на обработка на потребителски оплаквания. За 

доставчиците на финансови услуги би било по-ефективно, а за потребителите би било 

по-ясно, ако за всички сектори се прилагат унифицирани регламенти. 

 

Секторни органи или единен междуведомствен орган  
 

47. Вариантите за устройство на АРС за финансовия сектор в страната са няколко. 

Европейската директива за АРС ще изисква значителни изменения в съществуващата 

уредба, касаеща АРС във финансовия сектор в България. Срокът за въвеждане на новите 

механизми е юни 2015 г. Един от ключовите въпроси е дали да се създадат отделни органи 

за АРС за всеки обособен сегмент от финансови услуги и продукти, или да има единен 

орган за АРС, който да обхваща всички тези сегменти. По света се срещат и двата модела, 

но се откроява тенденция в полза на междусекторния подход. В единния 

междуведомствен орган за АРС може да има обособени звена, занимаващи се с отделните 

видове казуси, така щото те да се решават от съответните квалифицирани специалисти.  

 

48. Сред страните, в които действат отделни органи за АРС за всеки сектор на 

финансови услуги и продукти, са Белгия, Дания, Франция, Германия, Нова Зеландия, 

Полша, ЮАР и Швеция. Повечето от тях първоначално са били създадени от индустрията 

на финансовите услуги, често в сътрудничество с потребителски сдружения. В Дания и 

Швеция за всеки отделен казус решението се взима от състав (подобно на ПКПС). В 

останалите всеки отделен казус се решава от експерт с правомощия да взима решения, 

който обикновено се нарича омбудсман. 

 

Каре 2:  Различни органи за АРС, специфични за съответния сектор,                             

в Полша и Германия 

 

В Полша, например, потребителите на банкови услуги и продукти имат достъп до 

Омбудсман за банковия сектор, назначен от самата индустрия. Той се произнася с 

решения, които имат обвързваща сила за търговеца, но не и за потребителя. За сегмента 

на застрахователните услуги и продукти, потребителите могат да се обръщат към 

Омбудсман за застрахователния сектор, който е назначен от правителството. Неговите 

предписания нямат обвързваща сила, като има възможност за прибягване до арбитраж, с 

цената на някакви разходи. Както за банковия, така и за застрахователния сегмент, 

потребителите могат да се обръщат към Арбитражен съд към Надзорния орган на 

финансовия сектор. Той предлага медиация и решения, които и за двете страни са с 

обвързваща сила. В държави като Германия, като успешна се е наложила структура на 

Омбудсман за всеки сегмент от финансовия сектор и ръководена от самия сектор. В 

случая на подобна институция на Омбудсман, създадена от професионални сдружения, 

следва да се обръща внимание на съществуването на конфликти на интереси. Също така 

е възможно потребителите да възприемат институцията като орган, който винаги се 

произнася в полза на финансовата институция и срещу потребителя. 
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49. В някои държави първоначално се е тръгнало от отделни органи за АРС за всеки 

сегмент от финансовия сектор, а в последствие се е преминало към окрупняването им в 

единен междуведомствен орган за АРС за финансовата област. Такива страни са 

Австралия, Финландия, Ирландия, Холандия, Норвегия и Великобритания. В Норвегия 

решенията по всеки казус се взимат от състав (подобно на ПКПС). В останалите, всеки 

отделен казус се решава от експерт с правомощия да взима решения, който обикновено се 

нарича Омбудсман, въпреки че в Холандия решенията могат да се обжалват пред 

съответния състав. 

 

50. Държави като Армения, Унгария, Малта и Тайван са приложили направо подхода 

на единен междуведомствен орган за АРС. В Чешката република и в Тринидад и Тобаго 

първоначално е бил създаден орган за АРС за банковия сектор, а в последствие обхватът 

му е разширен до останалите сектори. Армения е пример за това, че подобен орган за АРС 

би могъл да работи ефективно, въпреки предизвикателствата, характерни за една 

икономика в преход.  

 

Каре 3: Избрани примери за единни междуведомствени органи за АРС 

 

Във Великобритания например е създадена Службата на финансовия омбудсман, която 

по закон работи като независима институция, разглеждаща повечето въпроси във 

финансовата област, касаещи потребителите. Услугите, които се предоставят, са 

безплатни и са с обвързваща сила за търговците. Финансира се от данъци и такси за 

съответния казус, удържани от доставчиците на финансови услуги. В Чешката 

република потребителите имат свободен достъп до Финансов арбитър, създаден по 

силата на закон. В неговия обхват са платежните услуги, потребителският кредит и 

някои инвестиционни продукти. Арбитърът предоставя медиация и решения с 

обвързваща сила за търговеца във финансовата сфера и за потребителя. В Унгария 

Съветът за финансов арбитраж (СФА) е учреден през юли 2011 г., за да разглежда 

спорове между унгарските потребители на финансови услуги и доставчици на 

финансови услуги. Уреждането на спора чрез СФА е с обвързваща сила за финансовата 

институция, в случай че същата го приеме. В Ирландия, Бюрото на омбудсмана в 

областта на финансовите услуги е нормативно установен орган, занимаващ се с 

потребителски жалби, касаещи всички доставчици на финансови услуги, които 

подлежат на регулиране. Бюрото се финансира от данъци, плащани от финансовите 

институции, като решенията са с обвързваща сила за двете страни и подлежат на 

обжалване във Върховния съд. 

 

51. Ползите от единен междуведомствен орган за АРС се изразяват в това, че за 

потребителите е по-лесно да се ориентират къде да подават своите оплаквания и че се 

постига по-висока степен на последователност на процедурите и решенията за 

доставчиците на финансови услуги, които осъществяват дейност в повече от един сектор. 

Разгърнатият мащаб на един орган за АРС води до съответните икономии и повишава 

стойността, която се получава срещу вложените средства. Постигат се по-добри условия 

за обучение на персонала и за управление на знанието, както и по-голяма гъвкавост при 

справянето с големите колебания в натовареността в отделните сектори. 
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52. Обаче повечето от държавите, възприели направо модела на единен 

междуведомствен орган за АРС, са онези, в които има един-единствен регулатор за 

финансовия сектор. В страни, в които органите за финансов надзор са няколко, е трудно 

създаването на подобна институция.  

 
a) Секторни органи за АРС за финансовите услуги в краткосрочен план 

 

53. Поради предизвикателства от институционално и политическо естество, които 

съпътстват въвеждането на междуведомствен орган за АРС, както и с оглед на един 

твърде труден график за каквато и да е правна и регулаторна рамка за въвеждане на новата 

Директива на ЕС за АРС, следва да се разгледа възможността да създаване на отделни 

органи за АРС за съответните области на финансовия сектор. 

 

54. Би било препоръчително да се използва сходен, стандартизиран типов модел за 

орган за АРС. Въвеждането на различни типове органи за АРС в различните сектори би 

било по-сложно както за потребителите, така и за търговците. Това би затруднило и 

консолидирането на тези органи в единен такъв, когато времето и условията позволяват.  

 

55. Би било полезно, ако правната рамка, въведена в България се проектира така, че 

органите за АРС периодично да могат да бъдат приспособявани – за да може да се улесни 

разширяването на обхвата (с растежа на доверието на потребителите и индустрията) и за 

отразяване на усъвършенствания на базата на опита и променящи се условия.  

 

Препоръка: В случай че се избере вариант за отделни секторни органи за АРС за 

финансовите услуги и продукти, препоръчително е устройството им да е сходно за 

различните сектори, за да се намали сложността за потребителите и доставчиците на 

финансови услуги и за да се позволи сливане на тези структури в единен 

междуведомствен орган за АРС (със специализирани звена), ако и когато съответните 

заинтересовани страни са готови за това.  

 

б) Единен междуведомствен орган за АРС за финансовите услуги и продукти в 

дългосрочен план 

 

56. При този вариант всички казуси, касаещи финансови услуги или продукти, ще се 

насочват към единен специализиран орган за АРС (с предварително работно 

наименование „Комисия за жалби в областта на финансовите услуги” – КЖФУ). Така ще 

се гарантира максимална възможна ефективност и гъвкавост, яснота за потребителите, 

ефективност за доставчиците на финансови услуги и ще се повиши стойността, която се 

получава срещу вложените средства чрез постигане на икономии от мащаба.  

Предложените КЖБКУ и КЖЗИУ биха могли да се слеят в единен междуведомствен 

орган за АРС, когато и ако заинтересованите страни са готови.  
 

57. Един междуведомствен орган за АРС би могъл да включва специализирани звена, 

като една по-голяма организация може да се радва на по-добри условия за обучение на 

персонала и за управление на знанието. Би била и по-гъвкава при посрещането на големи 
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колебания в натовареността в определени сектори, чрез преквалификация и разместване 

на персонал от едно направление в друго. 

 

58. Основното предизвикателство при този вариант е времето, което може да е нужно, 

за постигане на консенсус сред редица институции относно определянето и 

осъществяването на общ междуведомствен план. Това би могло да породи 

институционални и политически предизвикателства, както и да създаде твърде труден 

график за каквато и да е правна и регулаторна рамка. 

 

59. Би било по-практично и икономично да се създаде единен междуведомствен орган 

за АРС по модела „омбудсман”, при който всеки казус се решава от един-единствен 

експерт с правомощия да взима решения.  Отделните такива лица биха могли да 

специализират в определени сектори. Моделът на ПКПС, при който дори и най-дребните 

казуси се разглеждат от състав, би изисквал повече хора и по-дълго време за обсъждане, 

като съответно би бил и изначално по-разходоемък. 

 

60. Ако обаче се счете за целесъобразно за България, би могло да се осигури 

възможност за обжалване пред тричленен състав. Съставът би могъл да се състои от 

специалист по потребителските въпроси, специалист от бранша, под председателството на 

независимо лице. Осигуряването на възможност за подобно обжалване би успокоило 

опасението от страна на индустрията, че е възможно да се взимат решения, без да се 

оценяват в пълна степен технически въпроси и потенциални по-широки последствия. 

Броят обжалвания би следвало с времето да намалява, с нарастването на доверието в 

експертността на специалистите, взимащи решения. (Вж. Приложение 1 за допълнителна 

информация относно устройството на един ефективен орган за АРС.) 

 

Препоръка: Когато и ако заинтересованите страни са готови, следва да се учреди 

единен междуведомствен орган за АРС за финансовата област (с предварително 

работно наименование „Комисия за жалби в областта на финансовите услуги”), който 

да разглежда всички потребителски оплаквания, касаещи финансови услуги, с обхват, 

устройство, процедури, правомощия и финансиране съгласно посоченото по-горе.  

 

Варианти за секторни органи за АРС в областта на финансовите услуги 

 
a) Органи за АРС за банкови и небанкови кредитни институции 

 

Вариант І: Минимална промяна за постигане на съответствие с изискванията на 

ЕС 

 

61. Този вариант предполага изменение на ПКПС и помирителните комисии към 

регионалните дирекции на КЗП само до степен, необходима за удовлетворяване на 

изискванията на Директивата за АРС и Регламента за ОРС на ЕС. В резултат на това, 

всички казуси в областта на банковите услуги и кредитирането (освен казусите, свързани с 

платежни услуги) ще останат към неспециализираните регионални помирителни комисии.  
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62. Този вариант се счита за най-неблагоприятен. Би противоречал на общото виждане 

сред българските заинтересовани страни, както и на най-добрата международна практика, 

открояващи необходимостта от създаване на нарочни органи за АРС за финансовите 

услуги и продукти. Това важи с особена сила за България, в която регионалните 

помирителни комисии не са се наложили като успешни при решаването на финансови 

спорове. Също така помирителните комисии по места вероятно ще изпитват затруднения 

при удовлетворяването на изискванията на Директивата за АРС относно необходимата 

специализирана квалификация на членовете на комисиите.  

 

Обхват  

 

63. ПКСП ще продължи да разглежда спорове, свързани с платежни услуги, докато 

помирителните комисии по места ще продължат да се занимават с оплаквания в областта 

на потребителския кредит и ще поемат казуси, свързани с кредит, предоставен от банкови 

и небанкови институции – което се пада в тяхната компетентност като АРС съгласно 

остатъчния принцип по реда директивата. 

 

Институционална уредба 

 

64. Като цяло институционалната уредба ще се запази същата, въпреки че ще са 

необходими известни промени. Ще е нужно членовете на ПКПС да се назначават с поне 

тригодишен мандат
26

, а годишният отчет ще следва да обхване и всички информационни 

елементи по реда на директивата.
27

 Ще е необходимо членовете на регионалните 

помирителни комисии да притежават задължителните знания и умения, да са с мандат от 

поне три години и да публикуват годишен доклад, отговарящ на изискванията на ЕС. И 

ПКСП, и регионалните помирителни комисии ще следва да разглеждат трансгранични 

казуси, наред с местните, да решават повечето спорове в срок от 90 дни от получаването 

им, да поддържат актуални интернет страници (с информация съгласно директивата) и да 

позволяват онлайн подаване на жалби. 

 

 

 

 

                                                
26

 В момента, съгласно разпоредбите на Член 129 ал. 1 от Закона за Платежните услуги и платежните 

системи, те могат да бъдат отзовавани по всяко време. 
27

 Страните-членки са длъжни да гарантират, че органите за АРС обнародват на своите интернет страници, 

на траен носител при поискване, или с помощта на всяко друго средство, което е подходящо по тяхна 

преценка, годишни отчети за дейността. Тези отчети съдържат следната информация, касаеща както 

спорове в рамките на страната, така и трансгранични такива: (a) броя постъпили спорове и вида жалби, 

към които те се отнасят; (б) всякакви системни или съществени проблеми, които възникват често и водят 

до спорове между потребители и търговци; (в) нормата на спорове, които органът за АРС не е приел за 

разглеждане и процентния дял основания за подобно отхвърляне; (г) процентния дял решения, които са 

предложени или наложени в полза на потребителя и в полза на търговеца, както и процентния дял 

спорове, уредени с приятелско решение; (д) процентния дял прекратени производства в органа за АРС със 

съответните причини за прекратяването, ако са известни; (е) средния период от време за решаване на 

спорове; (ж) нормата на съобразяване с решения, ако е известна, със съответния изход на производството 

в органа за АРС; (з) сътрудничество на органи за АРС в мрежи на сходни организации, които способстват 

решаването на трансгранични спорове, ако е приложимо. 
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Компетентност и характер на решенията 

 

65. Не се изискват такси. Към момента, ако един потребител реши да се обърне към 

орган за АРС, вместо към съда, търговецът е задължен да участва (в случая с ПКПС), или 

може да откаже участие (при регионалните помирителни комисии). Решенията са без 

обвързваща сила. 

 

Лица с правомощия за взимане на решения 

 

66. Решенията може да продължат да се взимат от тричленни състави.  Членовете на 

помирителните комисии ще следва да се назначават с тригодишен мандат (най-малко), за 

да са удовлетворени новите изисквания на ЕС. 
 

Финансиране 

 

67. Не се изискват промени. Разходите за ПКПС ще продължат да се поемат от БНБ, 

КЗП и АББ.  Издръжката на регионалните помирителни комисии ще продължи да бъде за 

сметка на бюджета на МИЕТ. 

 

Правна и регулаторна рамка 

 

68. Необходимите промени (описани по-горе в частта „Институционална уредба”) ще 

се изразяват в последващи изменения на Закона за платежните услуги и платежните 

системи (уреждащ дейността на ПКПС), Закона за потребителския кредит (уреждащ 

ролята на регионалните помирителни комисии в областта на потребителския кредит) и 

Закона за защита на потребителите (по силата на който се създават регионалните 

помирителни комисии).  

 
Вариант ІІ: Орган за АРС за банкови и кредитни услуги и продукти 

 

69. При този вариант се надгражда върху силните страни на ПКПС, като се взимат 

мерки за отстраняване на слабостите и за разгръщане на обхвата, за да се покрият всички 

банкови и кредитни сегменти. Предложената Комисия за жалби в областта на банковите и 

кредитните услуги – КЖБКУ - (предварително работно заглавие) включва повече 

подготвителна работа, но ще донесе значителни ползи. Всички казуси, свързани с банкови 

или кредитни услуги и продукти (в т.ч. платежни услуги и ипотечни кредити), ще се 

насочват към единен специализиран орган. Ефективността ще е много по-висока в 

сравнение със съществуваща организация, яснотата за потребителите ще е по-голяма, 

ефективността за доставчиците на финансови услуги в сектора ще е по-силна, с повече 

стойност, която се получава срещу вложените средства. 
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Обхват 

 

70. КЖБКУ ще разглежда жалби, свързани с платежни услуги, потребителски кредит, 

ипотечни кредити и други банкови продукти и услуги. 

 

Институционална уредба 

 

71. КЖБКУ следва да се учреди като юридическо лице със собствен бюджет. Така ще 

се улесни разгръщането на неговата роля и обхват и ще се подчертае неговата 

независимост. КЖБКУ следва да е със свой надзорен съвет, чиито членове се назначават 

от БНБ и КЗП с мандат, гарантиращ сигурност на позицията, за да се обезпечава 

независимост по отношение на органите, които ги излъчват. Препоръчва се БНБ и КЗП да 

излъчват членовете така, че да има балансирана представителност на регулаторната, 

браншовата и потребителската експертност. 

 

72. Надзорният съвет ще защитава независимостта на лицата с правомощия да взимат 

решения, като се гарантира достатъчна материална обезпеченост на КЖБКУ за 

изпълнение на нейните функции и се осъществява контрол (от името на заинтересованите 

страни) на ефективността и ефикасността на Комисията. Надзорният съвет ще избира 

лицата с правомощия да взимат решения със специално мнозинство, като залог за доверие 

от страна на всички представени групи. Мандатът на лицата с правомощия да взимат 

решения следва да е поне тригодишен. Главното лице с правомощия за взимане на 

решения ще е главният изпълнителен орган на КЖБКУ, управляващ персонала и 

ресурсите.   

 

73. За постигане на максимална ефективност, служителите на КЖБКУ следва да 

разглеждат запитвания по конкретни проблеми (от потенциални жалбоподатели и от 

търговци) – за да уреждат недоразумения и да предотвратяват развитието на запитвания в 

спорни казуси. КЖБКУ следва да има правомощия да отхвърля „безнадеждни” казуси. 

Останалите казуси следва да се разглеждат в рамките на 90 дни от своето постъпване, чрез 

средствата на медиацията (ако е възможно), или чрез проверка и излъчване на решение. 

 

74. Препоръчително е КЖБКУ да разполага с правомощия да изисква доказателства от 

страните, да прави изводи, които не са в полза на страната, която не е предоставила искана 

информация и да преустановява производства, при които жалбоподателят не предостави 

исканата информация. Решенията на КЖБКУ следва да се основават на принципите на 

справедливост с оглед на обстоятелствата по съответния казус, като се взима предвид 

начинът, по който би постъпил съдът, по нормативния и регулаторен ред, съобразно 

приложимите към момента на процесните събития разпоредби, етични кодекси и добра 

търговска практика. 

 

75. Взимането на решения от страна на КЖБКУ следва да е централизирано, за 

последователност в дейността. С цел повишаване на достъпа на потребители, 

представители на КЖБКУ биха могли да правят предварително широко оповестявани 

посещения в регионалните служби, за да се приемат жалби от потребители лично. 

 



31 

 

 

Компетентност и характер на решенията 

 

76. КЖБКУ би била успешна само ако потребителите вярват, че търговците ще 

участват в процедурата и ще се съобразят с решение в полза на потребителя (което не са 

задължени да сторят при ПКПС). Участието в новата схема за АРС следва да е 

задължително за доставчиците на финансови услуги (както са задължени при ПКПС).  

 

77. Възможностите за характера на решенията са две. Компетентните органи следва да 

преценят, с оглед на местните условия, коя от двете възможности би била най-ефективна 

за страната: 

  

 Първата възможност е решенията да не са със сила на пресъдено нещо. В момента 

статутът на ПКПС е такъв. Статистиката показва, че въпреки нарасналото съобразяване с 

решенията и по-големия брой случаи, в които решението се приема, в сравнение с броя 

случаи, в които не се приема, делът на вторите е значителен. Обхватът на КЖБКУ би бил, 

разбира се, много по-широк от този на ПКПС.  Необходимо е Управителният комитет да 

прецени дали неговите членове и/или пазарните сили биха могли да „насърчат” 

търговците да се съобразят с тези решения на практика. 

 Вторият вариант е решенията да са със сила на пресъдено нещо за доставчика на 

финансови услуги (какъвто е случаят с Бюрото на омбудсмана в областта на финансовите 

услуги в Ирландия
28

), с възможност за обжалване по съдебен път, за да се спази редът на 

член 119 ал. 3 на Конституцията на Република България. Евентуалната нагласа на съдиите 

е важна по отношение на този вариант. Ако съдиите подкрепят КЖБКУ (което вероятно 

би могло да се укрепи чрез назначаването на съдия в надзорния съвет на Комисията), 

търговците бързо биха се разколебали да обжалват, което прави тази възможност 

предпочитана. В случай че решенията са със сила на пресъдено нещо, се препоръчва да се 

въведе максимален размер на обезщетението, което КЖБКУ би могла да присъжда.  

Таванът първоначално би могъл да е от порядъка на 25 000 лв., като постепенно се 

увеличава с укрепването на доверието в КЖБКУ. 

 

Лица с правомощия за взимане на решения 

 

78. В ПКПС всеки казус се решава от тричленен съвет. Това прави процеса изначално 

разходоемък, както поради броя участващи лица, така и поради времето, необходимо на 

тези лица да провеждат своите обсъждания. Привличането обаче на съответния експерт 

вдъхва увереност у индустрията, че решения биха се взимали по един информиран начин, 

като се оценяват в пълна степен технически въпроси и потенциални по-широки 

последствия при процесния случай. 

 

79. При повечето органи за АРС (в т.ч. в Армения, Австралия, Белгия, Чешката 

република, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Нова Зеландия, Полша, ЮАР, 

Тайван, Тринидад и Тобаго и Великобритания), всеки казус се решава от един-единствен 

експерт с правомощия да взима решения, като обикновено има такива лица, специалисти в 

съответните сектори. 

                                                
28

 www.financialombudsman.ie/complaints-procedure/Appeal.asp. 
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80. С вменяването на много по-широк обхват на дейността на КЖБКУ в сравнение с 

ПКПС, разглеждането на всички казуси от тричленен състав би довело до претоварване на 

наличните кадри и до неоправдано високи разходи. Възможна алтернатива е всеки казус 

да се разглежда от един-единствен експерт с правомощия да взима решения, но (по 

примера на Холандия
29

) с възможност за обжалване пред тричленен състав. Съставът би 

могъл да се състои от специалист по потребителските въпроси, специалист от бранша, под 

председателството на независимо лице.  

 

81. Осигуряването на възможност за подобно обжалване би успокоило опасението от 

страна на индустрията, че е възможно да се взимат решения, без да се оценяват в пълна 

степен технически въпроси и потенциални по-широки последствия. Броят обжалвания би 

следвало с времето да намалява, с нарастването на доверието в експертността на 

специалистите, взимащи решения. 

 

Финансиране 

 

82. В съответствие с новите европейски изисквания, КЖБКУ следва да е безплатна за 

жалбоподатели, за да се избегне ограничаването на достъпа до справедливост поради 

разходи, свързани с този достъп, особено за потребители в неравностойно положение. 

Бюджетът на КЖБКУ ще се определя от нейния надзорен съвет, като размерът му е 

съобразен с едно ефективно и ефикасно посрещане на очакваната натовареност, с условие 

за одобрение от БНБ и КЗП. 

 

83. За всеки орган за АРС е важно да е достатъчно финансово обезпечен, а 

финансирането да не се използва като средство за повлияване на подхода към казусите и 

техните решения. Като се отчетат тези две съображения, начинът за набиране на средства 

не е от съществено значение за ефективността на органа за АРС. 

 

84. В повечето държави, в т.ч. Армения, Австралия, Финландия, Франция, Германия, 

Ирландия, Холандия, Нова Зеландия и Великобритания, разходите за функционирането на 

органите за АРС във финансовата област се покриват от съответните доставчици на 

финансови услуги. Първоначално за разходите се събират годишни данъци от съответните 

доставчици на финансови услуги. Обикновено общият размер се разпределя сред 

доставчиците на финансови услуги, като се използва подходящ показател за отчитане на 

пазарен дял, като например брой сметки на вложители или обща стойност на нетните 

активи.  Тези приходи се събират от регулатор от името на органа за АРС. В някои страни, 

при вече наличен опит относно потоците на работа, все по-голям дял от финансирането се 

прехвърля към приходи от такси по казуси, които органът за АРС събира от търговците, 

страни по споровете. По този начин търговците, които генерират най-много казуси, 

поемат и най-голямата част от разходите. Например, след двадесетгодишен опит, 

Службата на финансовия омбудсман във Великобритания събира около 80% от своите 

приходи от такси по казуси. Другаде, например Литва
30

 и Испания
31

, органите за АРС се 

издържат изцяло от държавния бюджет. 

                                                
29

 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).  Интернет страница: www.kifid.nl. 
30

 Орган за АРС към Органа за защита на правата на потребителите на Литва. 
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85. БНБ и КЗП са компетентните органи, които да преценят дали разходите за КЖБКУ 

следва да се покриват частично (и в каква степен) или изцяло от доставчиците на 

финансови услуги, или от собствените бюджети на БНБ и КЗП. 

 

Правна и регулаторна рамка 

 

86. Създаването на КЖБКУ би изисквало нарочна нормативна уредба, в това число 

правомощия на регулатора да определя „правила относно компетентността” (за обхвата на 

органа за АРС) и на КЖБКУ да разработва „процедурни правила”, подлежащи на 

одобрение от страна на регулаторите. Ще са необходими и последващи изменения на 

Закона за платежните услуги и платежните системи (за прехвърляне на правомощия и 

компетентност от ПКПС към КЖБКУ) и на Закона за потребителския кредит (за 

прехвърляне на правомощия и компетентност от регионалните помирителни комисии към  

КЖБКУ). Възможно е и да се наложи последващо ревизиране на нормативната уредба, 

касаеща БНБ и КЗП, в частта за тяхната роля относно КЖБКУ.  

 

Проучвания и информираност на потребителите 

 

87. Следва да се предприемат активни стъпки, за да се гарантира, че потребителите са 

информирани за новия орган и за начините, по които може да бъде сезиран. Необходимо е 

потребителите да могат да се обръщат към него, без това за тях да е свързано със сериозни 

разноски – например с помощта на безплатна телефонна линия или телефонна линия за 

обаждания на ниска цената.  

 

88. КЖБКУ би могла да извлича общи поуки от вече гледани казуси, като предоставя 

информация в тази връзка на българското правителство, БНБ, КЗП, АББ и потребителски 

сдружения и съдейства на регулаторите при определянето на системни проблеми и 

възникващи рискове.  

 

89. В съответствие с новите изисквания на ЕС, КЖБКУ ще е задължена да обнародва 

отчет за дейността си най-малко веднъж годишно, обхващащ обема извършена работа, 

обобщено представяне на стандартни казуси, установени системни въпроси и 

нововъзникващи рискове, статистически данни относно ефективността и финансови 

отчети. 

 

Препоръка: С надграждане върху основата на съществуващите структури съгласно 

модела на ПКПС, БНБ и КЗП следва да създадат единен орган за АРС (с предварително 

работно наименование „Комисия за жалби в областта на банкови и кредитни услуги”) за 

разглеждане на всички жалби от потребители, касаещи банкови и кредитни услуги и 

продукти. Обхватът, устройството, процедурите, правомощията и финансирането на 

институцията следва да са съгласно описаното по-горе.  
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 Структура за АРС към Банката на Испания. 



34 

 

б) Орган за АРС за услуги в областта на застраховането, ценните книжа и 

пенсионното осигуряване 

 

Вариант ІІІ: Звено за жалби в КФН 

 

90. Този вариант предполага създаването на отдел за АРС в рамките на КФН, в 

съответствие с изискванията на Директивата за АРС и Регламента за ОРС на ЕС. Подобна 

схема, при която със защита на потребителите се занимава звено в рамките на секторния 

регулатор, се използва в Испания
32

 (но не твърде успешно) и във Франция (но само за 

ценни книжа)
33

. В момента е действаща и в Тринидад и Тобаго, където институцията на 

омбудсмана понастоящем е агенция към Централната банка, но тя публично е заявила 

своето намерение да направи органа за АРС отделен и независим.
34

  

 

91. Този вариант обаче се свързва с няколко недостатъка, поради което е по-

неблагоприятен с оглед на контекста в България. Възможно е да възникнат преки 

конфликти на интереси (напр. поредица успешно разрешени жалби биха могли да засегнат 

пруденциалното здраве на конкретен доставчик на финансови услуги) и доставчиците на 

финансови услуги не биха били склонни да поемат вина и да уреждат спорове в полза на 

потребителя, ако се опасяват, че в резултат на същия процес могат евентуално да са обект 

и на регулаторни санкции. Също така страните може да започнат да асоциират 

служителите на отдела за АРС с надзорния орган по силата на това, че работата на тези 

служители в отдела за АРС би била част от кариерното им развитие в рамките на КФН. 

АРС не е елемент на надзора и изисква различни умения. АРС представлява система за 

решаване на спорове, която е алтернатива на съдебното уреждане, и следва да е 

независима, по почина на съдилищата. 

 

Обхват  

 

92. Отделът за АРС във КФН би отговарял за защита на потребители по оплаквания 

във връзка с дейности, поднадзорни на КФН, в т.ч. застрахователно дело, ценни книжа и 

пенсионно осигуряване. 
 

Институционална уредба 

 

93. Органът за АРС би бил отделно звено в КФН, разглеждащо спорове в рамките на 

90 дни от постъпването им, с помощта на служителите и материалната база на КФН. КФН 

ще определя лицата с правомощия да взимат решения. За постигане на максимална 

ефективност служителите на КФН в звеното за АРС ще се занимават със запитвания 

относно специфични проблеми (от потенциални жалбоподатели и от доставчици на 

финансови услуги), за да уреждат недоразумения и да предотвратяват превръщането на 

някои запитвания в спорни казуси. 

 

                                                
32

 www.bde.es/bde/en/secciones/servicios/Particulares_y_e/Servicio_de_Recl  

www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp 

www.cnmv.es/PortalInversor/home.aspx 
33

 www.amf-france.org 
34

 www.ofso.org.tt 

http://www.bde.es/bde/en/secciones/servicios/Particulares_y_e/Servicio_de_Recl
http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp
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Компетентност и характер на решенията 

 

94. Ако потребител реши да отправи жалба до звеното за АРС в КФН, вместо до съда, 

търговецът следва да е задължен да участва. Тъй като органът за АРС не би бил независим 

от регулатора, решенията следва да не са със сила на пресъдено нещо. 

 

Лица с правомощия за взимане на решения 

 

95. Решенията следва да продължат да се взимат от лице с такива правомощия или от 

тричленен съвет. 

 

Финансиране 
 

96. Органът за АРС би бил част от КФН, съответно би се финансирал от нейния 

бюджет (формиран от държавния бюджет в размер на 40% и такси от доставчици на 

финансови услуги с дял от 60%. 

 

Правна и регулаторна рамка 

 

97. Създаването на звено за АРС в КФН би наложило изменение на нормативната 

уредба на Комисията, за да й се вменят правомощия да извършва АРС и защита. 

 
Вариант ІV: Орган за АРС за НБФИ

35
 

 

98. Вариант ІV визира създаването на единен специализиран орган за АРС за 

разглеждане на казуси в областта на застрахователните услуги и продукти, ценните книжа 

и осигурителните услуги и продукти (с предварително работно заглавие „Комисия за 

жалби в областта на застрахователните и инвестиционните услуги” – КЖЗИУ). С 

предложената комисия ще се максимизира ефективността, ще се осигури яснота за 

потребителите, ефективност за доставчиците на финансови услуги в сектора и ще има 

залог за получаване на съответната стойност срещу вложените средства. 

 

99. При този вариант КЖЗИУ се явява институция, паралелна на КЖБКУ, с което се 

позволява евентуално сливане между двете в единен междуведомствен орган за АРС за 

финансовия сектор (със специализирани отдели), когато и ако съответните заинтересовани 

страни са готови.  

 

Обхват 

 

100. Комисията за жалби в областта на застрахователните и инвестиционните услуги 

(КЖБКУ) би разглеждала жалби от потребители, касаещи поднадзорните дейности на 

КФН. 
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 Небанковите финансови институции включват дружества за застрахователни продукти и услуги, за ценни 

книжа и инвестиционни дружества. 
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Институционална уредба 

 

101. Препоръчително е КЖЗИУ да се учреди като юридическо лице със самостоятелен 

бюджет, за да се подчертае нейната независимост. КЖБКУ следва да е със свой надзорен 

съвет, чиито членове се назначават от БНБ и КЗП с мандат, гарантиращ сигурност на 

позицията, за да се обезпечава независимост по отношение на КФН. Препоръчва се КФН 

да определя членовете по начин, който балансира регулаторната, браншовата и 

потребителската експертност. 

 

102. Надзорният съвет ще защитава независимостта на взимащите решения, като се 

гарантира достатъчна материална обезпеченост на КЖЗИУ за изпълнение на нейните 

функции и се осъществява контрол (от името на заинтересованите страни) на 

ефективността и ефикасността на Комисията. Надзорният съвет ще избира лицата с 

правомощия да взимат решения със специално мнозинство, като залог за доверие от 

страна на всички представени групи. Лицата с правомощия да взимат решения следва да 

се назначават с мандат
36

, осигуряващ независимост по отношение на надзорния съвет, в 

това число сигурност на позицията. Главното лице с правомощия за взимане на решения 

ще е главният изпълнителен орган на КЖЗИУ, управляващ персонала и ресурсите.   

 

103. За постигане на максимална ефективност, служителите на КЖЗИУ следва да 

разглеждат запитвания по конкретни проблеми (от потенциални жалбоподатели и от 

търговци) – за да уреждат недоразумения и да предотвратяват развитието на запитвания в 

спорни казуси. КЖЗИУ следва да има правомощия да отхвърля „безнадеждни” казуси. 

Останалите казуси следва да се разглеждат в рамките на 90 дни от своето постъпване, чрез 

средствата на медиацията (ако е възможно), или чрез проверка и излъчване на решение. 

 

104. КЖЗИУ следва да разполага с правомощия да изисква доказателства от страните, 

да прави изводи, които не са в полза на страната, която не е предоставила искана 

информация и да преустановява производства, при които жалбоподателят не предостави 

исканата информация. Решенията на КЖЗИУ следва да се основават на принципите на 

справедливост с оглед на обстоятелствата по съответния казус, като се взима предвид 

начинът, по който би постъпил съдът, по нормативния и регулаторен ред, съобразно 

приложимите към момента на процесните събития разпоредби, етични кодекси и добра 

търговска практика. 

 

105. КЖЗИУ ще е централизирана, предвид необходимостта от използването на 

специалисти в областта на финансовите услуги и за да се гарантира последователност. 

Това обаче не следва да е пречка представители на КЖЗИУ да посещават регионалните 

дирекции на КЗП, след предварително оповестяване, за да се приемат жалби от 

потребители лично, ако се счете за нужно. 
 

Компетентност и характер на решенията 
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 Поне тригодишен мандат. 
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106. Аналогично на КЖБКУ, компетентните органи следва да преценят, с оглед на 

местните условия, коя от двете възможности би била ефективна в България (вж. 

съответния раздел за КЖБКУ за повече информация): 

 

a. Задължително участие на доставчика на финансови услуги + решение без сила на 

пресъдено нещо по отношение на същия 

б.         Задължително участие на доставчика на финансови услуги + решение със сила на 

пресъдено нещо по отношение на същия + възможност за обжалване по съдебен път 

 

Лица с правомощия за взимане на решения 

 

107. Съгласно практиката в повечето органи за АРС, всеки казус се разглежда от един-

единствен експерт с правомощия да взима решения, с отделни лица с правомощия да 

взимат решения за съответните сектори, но (по примера на Холандия) с възможност за 

обжалване пред тричленен състав. Съставът би могъл да се състои от специалист по 

потребителските въпроси, специалист от бранша, под председателството на независимо 

лице. Осигуряването на възможност за подобно обжалване би успокоило загрижеността от 

страна на индустрията, че е възможно да се взимат решения, без да се оценяват в пълна 

степен технически въпроси и потенциални по-широки последствия. Броят обжалвания би 

следвало с времето да намалява, с нарастването на доверието в експертността на 

специалистите, взимащи решения.  

 

Финансиране 

 

108. КФН би бил компетентният органи, който да прецени дали разходите за КЖЗИУ 

следва да се покриват частично (и в каква степен) или изцяло от доставчиците на 

финансови услуги, или (и в каква степен) от собствения бюджет на КФН. КФН вече 

финансира 60 процента от своята дейност чрез приходи от такси, постъпващи от 

индустрията. Би могло да се разгледа възможността за леко повишение на събираните 

такси за съответните доставчици на финансови услуги и прехвърлянето им към новата 

структура за АРС. Също така за повече информация вж. раздела относно финансирането, 

отнасящ се до КЖБКУ. 
 

Правна и регулаторна рамка 

 

109. Създаването на КЖЗИУ би изисквало нарочна нормативна уредба, в това число 

правомощия на КФН да определя „правила относно компетентността” (за обхвата на 

органа за АРС) и на КЖЗИУ да разработва „процедурни правила”, подлежащи на 

одобрение от страна на КФН.  Възможно е и да се наложи последващо ревизиране на 

нормативната уредба, касаеща КФН, в частта за нейната роля спрямо КЖБКУ.  

 

Проучвания и информираност на потребителите 
 

110. Вж. съответния раздел върху КЖБКУ за повече информация. 
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Препоръка: КФН следва да създаде единен орган за АРС (с предварително работно 

наименование „Комисия за жалби в областта на застрахователните и инвестиционните 

продукти и услуги” за разглеждане на всички оплаквания на потребители в областта на 

застрахователните продукти и услуги, продуктите и услугите, свързани с ценни книжа и 

с пенсионно осигуряване. Неговият обхват, устройство, процедури, правомощия и 

финансово обезпечаване следва да са съгласно посоченото по-горе.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

111. Настоящият доклад откроява необходимостта от по-нататъшно усъвършенстване и 

реформиране на съществуващата в страната рамка за АРС в областта на финансовите 

услуги. Укрепването на замисъла и устройството на механизмите за АРС в областта на 

финансовите услуги е важна стъпка за повишаване на понастоящем ниските нива на 

потребителско доверие по отношение на финансовите услуги. Нещо повече:  въвеждането 

на наскоро приетата Директива на ЕС относно АРС ще наложи значително 

преструктуриране и реорганизация на съществуващите механизми за АРС в България, за 

да се постигне съответствие с новите задължителни стандарти за независимост, 

ефективност и ефикасност.  

 

112. Предвид тези нови европейски изисквания, както и най-добрите практики в 

глобален мащаб, в предходните раздели са очертани и представени няколко варианта за 

преструктуриране на действащия режим за решаване на спорове. При все че моделът на 

единен междуведомствен орган за АРС в областта на финансовите услуги има своите 

предимства, също така изглежда е трудно да се постигне в срок (юни 2015 г.
37

). С отчитане 

на институционалните и политическите ограничения, свързани с учредяването на единен 

механизъм за АРС, настоящия технически доклад визира варианта с два отделни органа за 

АРС във финансовия сектор в краткосрочен план (единият за сектора на банковите услуги 

и кредитирането, другият за застрахователните и инвестиционните продукти и услуги), 

като се надгражда на основата на съществуващите структури на модела на ПКСП. Също 

така е препоръчително да се създадат аналогични структури за подпомагане на лесното 

използване на тези системи от потребителите, като в същото време се позволява 

евентуално сливане в единен междуведомствен орган за АРС в областта на финансовите 

услуги, в случай че и когато заинтересованите страни са готови.  

 

113. За да е успешна, новата уредба на АРС във финансовата област следва да вдъхва 

доверие у потребителите на финансови услуги, доставчиците на финансови услуги и 

компетентните органи. По въпросите, по които в момента възгледите на заинтересованите 

страни се разминават, ще е нужен известен компромис, за да се изгради една издържана и 

функционална система. 

 

114. След провеждане на вътрешно обсъждане в рамките на Управителния комитет за 

защита и финансова компетентност на потребителите на финансови услуги на 

представените варианти за реформа, би било препоръчително да се случи един по-широк 

процес на допитване до заинтересованите страни. Предвижда се първото събитие за 

                                                
37

 Краен срок за въвеждане на Директивата на ЕС за АРС. 
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популяризиране на доклада да е през есента на 2013 г. След като веднъж заинтересованите 

страни постигнат съгласие относно предпочитания вариант (или варианти), се препоръчва 

да се изработи съвместен план за действие, за да се улесни осъществяването на 

договорените реформи. В най-оптималния случай допитванията ще се провеждат 

успоредно с формирането на критична маса от реформи, под ръководството на 

Управителния комитет за защита и компетентност на потребителите на финансови услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕФЕКТИВНИЯ 

ОРГАН ЗА АРС В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ 
 

Алтернатива на решаването на спорове по съдебен път, която е лесна за използване 

от потребителите: Съгласно най-добрата практика по света, една ефективна система за 

АРС в областта на финансовите услуги предлага алтернатива на решаването на спорове по 

съдебен път, която е лесна за използване – за разглеждане на запитвания, решаване на 

казуси по справедлив начин и предоставяне на обратна информация с цел подобряване на 

ситуацията в бъдеще.  

 

Органите за АРС в областта на финансовите услуги се занимават както със запитвания, 

така и с жалби. Чрез предоставянето на обективна информация те са в състояние да 

уреждат недоразумения, като така запитвания не се превръщат в оплаквания. Тези 

структури разглеждат жалби само след като потребителят вече е подал оплакване до 

доставчика на финансови услуги и е останал неудовлетворен от съответния отговор или от 

липсата на своевременен такъв. 

 

Гъвкавата и неформална процедура на органа за АРС балансира различията в ресурсите и 

експертността, с които разполагат съответно потребителят и доставчикът на финансови 

услуги. Нито една от тези страни не е задължена да прибягва до адвокат, но ако страните 

желаят, няма пречки да го сторят. Ефективният орган за АРС активно извършва проверки 

по казуси, като отправя запитвания за необходимата информация и доказателства, като в 

този процес си служи със своите специализирани познания за финансовия сектор. 

 

Тези органи се стремят да разрешават казусите по справедлив начин на възможно най-

ранен етап. Ще се опитат да приложат средствата на медиацията, за да постигнат 

споразумение в случаи, в които това е приложимо и уместно. Много казуси се решават 

именно така. Ако средствата на медиацията не сработят, органите ще извършат проверка и 

ще се произнесат с предписание или решение – на основата на онова, което е справедливо 

с оглед на конкретните обстоятелства по казуса.  

 

Органите за АРС в областта на финансовите услуги предоставят обратна информация на 

правителството, на надзорните органи, на браншови и потребителски  организации 

относно общите поуки, извлечени от разглежданите казуси, в стремеж да се подобряват 

нещата в бъдеще. Те също така публикуват своя подход спрямо стандартни казуси, за да 

помогнат на потребителите и търговците да решават възникващи въпроси дори и без да се 

налага да се сезира органът за АРС в областта на финансовите услуги. 

 

Фундаментални принципи: При създаването на един орган за АРС в областта на 

финансовите услуги би могъл да залегне принципът на уважение на културните, 

нормативните и икономическите условия в дадена страна, но при съблюдаване на 

основните принципи на независимост, безпристрастност, справедливост, ясно определено 

приложно поле и правомощия, ефективност и ефикасност и безпрепятствен достъп, 

прозрачност и отчетност. Световната банка е публикувала доклад относно 
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фундаменталните принципи, приложими в областта на органите за АРС/омбудсманите за 

финансовите продукти и услуги.
38

  

 

Тези фундаментални принципи следва да се отчитат през призмата на ключови въпроси на 

устройството, включващи гъвкава рамка, независим надзорен съвет, независими лица с 

правомощия да взимат решения, обхват на секторите, търговците и жалбоподателите, 

процедурите за разглеждане на жалби за органите за АРС в областта на финансовите 

услуги, финансиране, безпрепятствен достъп, яснота и отчетност. 

 

Гъвкава рамка: При все че рамката може да бъде нормативно определена, би било 

удачно моделът да може да се изменя от време на време, с цел приспособяване към 

променени условия, с помощта (например) на правила, изготвени или одобрени от 

финансов регулаторен орган. Това улеснява едно разгръщане на обхвата (с нарастването 

на доверието от страна на потребители и индустрия), подобрения на база опит и 

отразяване на други изменящи се обстоятелства. 

  

Независим надзорен съвет: Залогът за независимост, за да се гарантира обективност, е 

независимият надзорен съвет, който действа безпристрастно в обществен интерес. В този 

смисъл съветът като цяло следва да е независим от държавата, регулаторите, финансовата 

индустрия и потребителите. Не пречи обаче представители на изброените институции или 

среди да бъдат назначавани за членове на съвета, при условие че няма дисбаланс в 

представителството в полза на една или друга страна. 

 

Функциите на съвета не касаят разглеждането на отделни казуси или ежедневното 

управление на органа.  Той отговаря за стратегическия контрол, в това число гарантиране 

на независимостта на лицата с правомощия за взимане на решения, осигуряване на 

достатъчно финансови средства и други ресурси, контрол върху ефективността и 

ефикасността и предоставяне на съвети относно стратегически направления и отношения 

със заинтересовани лица. 

 

Независими лица с правомощия за взимане на решения: В зависимост от 

натовареността и целесъобразното ниво на специализация, може да има едно-единствено 

лице с правомощия за взимане на решения или тези лица да са повече.  Във втория случай 

едно от тях се назначава за ръководител с правомощия да взима решения и изпълнява 

функциите на отговорен изпълнителен орган, които също така разпределя работата сред 

останалите членове. 

 

От решаващо значение е назначаването на лицата с правомощия да взимат решения да 

става по начин, който се възприема като независим – например чрез специално 

мнозинство в надзорния съвет – за да се гарантира безпристрастност на екипа. 

Общоприетият стандарт е да не се допускат лица, които са били заети в сектора на 

финансовите услуги (или в някоя негова браншова организация) през предходните три 

години. 
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Лицата с правомощия да взимат решения следва да имат сигурност на своята позиция, 

така щото да са защитени срещу натиск. Те следва да се назначават с мандат, който е поне 

тригодишен. Също така следва да бъдат уведомявани дали мандатът им ще бъде подновен 

поне година преди изтичането на текущия мандат. Възнаграждението им не следва да се 

намалява и следва да им се осигуряват достатъчно финансови и други ресурси, за да 

посрещат работната натовареност според очакванията спрямо тях. 

 

Прерогатив на лицата с правомощия да взимат решения е преценката дали даден казус 

попада в установената компетентност или не, и да избират процедурата за разглеждане на 

отделните преписки. Решенията следва да се приемат и прилагат, като единственият 

орган, който може да ги отменя, следва да е съдът. В случай че не противоречи на 

конституцията, съдилищата следва да имат правомощия да отменят решение само случай 

че не са спазени принципите на справедливо производство, като казусът се връща за 

преразглеждане до органа за АРС. 

 

Препоръчителен е моделът на единния орган за АРС: По-ефективно и целесъобразно 

от гледна точна на разходите е функционирането на единен орган за АРС в областта на 

финансовите услуги, вместо да действат отделни системи за отделните сектори. С единния 

орган за АРС се постигат икономии от мащаба и гъвкавост при справянето с колебанията 

в оперативната натовареност в различните сектори. Предвид растящата тенденция за 

размиване на границите между отделните сегменти във финансовия сектор като цяло, за 

потребителите има по-голяма яснота, а за търговците по-голяма последователност при 

наличието на един-единствен орган за АРС. 

 

Обхват на доставчиците и жалбоподателите: Следва да има покритие за всички 

доставчици от даден тип, извършващи дейност в страната, независимо към кое браншово 

сдружение принадлежат и независимо от вида собственост – местна или чуждестранна. 

 

Органът за АРС в областта на финансовите услуги следва да може да приема жалби от 

потребители в зависимост от услугите, които се предоставят в рамките на страната или в 

друга държава, без значение къде е местожителството на потребителя. Това може да 

включва специално посочени видове лица извън обхвата на този орган, например 

поръчители по кредити или бенефициенти на колективна застраховка. 

 

Условие жалбата да се отправя първо до съответния търговец: Доставчиците на 

финансови услуги следва да са задължени да разполагат с ясни, опростени и оповестени 

процедури относно жалби – с ангажимента да предоставят мотивиран отговор в рамките 

на определен срок. Необходимо е отговорът от страна на търговеца да уведомява 

потребителя, че ако последният не е удовлетворен от решението, може да отнесе своето 

оплакване към органа за АРС в областта на финансовите услуги. 

 

Процедура на органите за АРС в областта на финансовите услуги: Органите за АРС в 

областта на финансовите услуги разглеждат както запитвания, така и тъжби. Като 

предоставят безпристрастна информация, те могат да уреждат недоразумения и така да 

предотвратяват развитието на запитванията в жалби. Разполагат с правомощия да 

отхвърлят оплаквания, при които няма никаква надежда за успех, например казуси, при 
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които търговецът е приел, че случилото се е по негова вина и е предложил компенсация в 

размер на обезщетението, което органът за АРС би присъдил. 

 

Гъвкавата и неформална процедура на органа за АРС балансира различията в ресурсите и 

експертността, с които разполагат съответно потребителят и доставчикът на финансови 

услуги. Органите за АРС се опитват да приложат средствата на медиацията, за да 

постигнат споразумение в случаи, в които това е приложимо и уместно. Ако средствата на 

медиацията не сработят, органите ще извършат проверка и ще се произнесат с решение – 

на основата на онова, което органът за АРС прецени, че е справедливо с оглед на 

конкретните обстоятелства по казуса – съгласно принципите на законосъобразността, 

правилата на регулатора и добрите търговски практики. 

 

Предвид факта, че процедурите на един орган за АРС са по-неформални в сравнение с 

процедурите в съдилищата, обикновено се задава пределен материален интерес по 

отношение на жалбите, които могат да се разглеждат. В някои системи за АРС етапът на 

медиация се провежда от лице с правомощия да извършва проучвания и проверки, а 

фазата на взимането на решение се извършва от лице с правомощия да се произнася с 

решения, подобно на етапа на вътрешно обжалване. 

 

Финансиране: Обикновено сезирането на органи за АРС е безплатно за потребителите, 

така щото разходите да не са пречка пред реализирането на справедливост – особено за 

потребители в неравностойно положение. Разходите по издръжката на повечето органи за 

АРС в областта на финансовите услуги се покриват по-скоро от приходи от данъци за 

сметка на финансовата индустрия, а не се поемат от държавния бюджет. 

 

При такова решение за набиране на средства следва надлежно да се гарантира, че секторът 

на финансовите услуги не упражнява влияние чрез финансирането. Например 

задължението на индустрията на финансовите услуги да плаща би могло да се вмени по 

силата на нормативен акт. Годишният бюджет би могъл да подлежи на консултация. Би 

могло да се изисква неговото одобрение от страна на финансов регулаторен орган. 

 

Схемата за финансиране може да се състои от приходи от данъци, приходи от такси по 

казуси или пък да съчетава и двата инструмента. Данъкът се събира от всички доставчици 

на финансови услуги, пропорционално на съответния размер или пазарен дял. Такси по 

казуси се плащат от онези доставчици на финансови услуги, които се явяват ответна 

страна по тъжби, постъпващи в органа за АРС в областта на финансовите услуги. 

 

Безпрепятствен достъп: Необходимо е да се предприемат активни мерки, за да се 

гарантира, че потребителите знаят за съществуването на АРС в областта на финансовите 

услуги, като потребителите следва да могат лесно да се обръщат към органа за АРС, без да 

бъдат възпирани от пречки, свързани с разходи. Конкретната уредба на механизма ще 

зависи от местните условия и култура. Би могло да е уместно осигуряването на 

териториални пунктове, в които да се подават оплаквания, като обаче най-оптимално е 

разглеждането им да е централизирано.  
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Органът за АРС в областта на финансовите услуги следва да гарантира, че всички негови 

комуникационни средства са лесни за използване от страна на потребителите и да 

разгледа възможността за създаване на екипи за връзка и обучение за групи от доставчици 

и потребители. 

 

Прозрачност: Органът за АРС е нужно да предоставя ясна информация на всички свои 

настоящи и потенциални ползватели относно следните елементи: 

 

 обхват: какви видове оплаквания могат да се разглеждат от органа за АРС; 

 процедури: как ще се разглеждат оплакванията; 

 правомощия: какво може да извършва органът по АРС; 

 подход: какви са критериите за справедливост в типичните казуси; 

 ефект: последствия от едно решение за потребителя и търговеца; и 

 поверителност/публичност: кои данни подлежат на оповестяване и кои не. 

 

Отчетност: Независимостта и безпристрастността на органа за АРС в областта на 

финансовите услуги при решаване на казуси не изключват същият да подлежи на 

отчетност чрез например: консултация по бюджети и планове, обнародване на годишен 

отчет (инструмент на отчетност, който е от съществено значение) и публикуване на 

месечен бюлетин (в случай че наличните ресурси позволяват). Годишният отчет следва да 

съдържа данни относно извършената работа, кратко представяне на стандартните 

разгледани казуси, данни относно системни и нововъзникващи въпроси, статистически 

данни за ефективността и финансови отчети.          


