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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
								Проект!
		
З  А  К  О  Н   ЗА   ДОПЪЛНЕНИЕ 
			  
НА ЗАКОНА ЗА  ЗАЩИТА НА П О Т Р Е Б И ТЕ Л И Т Е
										
Обн., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 51 от 23.06.2006 г., в сила от 24.12.2006 г., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., в сила от 8.09.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 102 от 28.11.2008 г., изм., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 1.11.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм., бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 5.03.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 18 от 1.03.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 56 от 24.07.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.
 
 
 
		§1. В чл. 50, ал.1 се създава нова т.4:
„т.4. Продължаването на индивидуален срочен договор с краен потребител без изричното писмено съгласие на абоната.”

§2. В административно наказателните разпоредби се създава чл. 204 а:
„чл.204 а. За нарушение разпоредбите на чл.50, ал.1 на виновните лица се налага глоба в размер на 1000 лв., а на юридическите лица имуществена санкция в размер на 5000 лв. за всеки отделен случай.”


София, 27. 02. 2013 г.			д-р Ваньо Шарков:
					          Народен представител от ПГ 
на Синята коалиция

					
                          М О Т И В И

към Законопроекта за допълнение 
       на закона за защита на потребителите

	В последно време са налице редица сигнали за недобросъвестни практики, а нерядко и за злоупотреби от страна на доставчици на услуги, свързани с предлагане и дистанционно сключване на договори с крайни потребители.
	
В някои случаи потребителят дори не разбира, че е дал съгласие за сключване на договор за една или друга услуга и осъзнава това чак с получаване на първата сметка по него, когато вече така сключеният договор не може да бъде прекратен без да са дължими неустойки към доставчика на услугата.
	
Горното налага приемане на законодателни промени, с които да се ограничат подобни нетърговски и недобросъвестни практики и да се защитят в пълна степен интересите на потребителите.
		
Същевременно, въведеният по-строг контрол при сключването на договори от разстояние ще се прилага само за крайните потребители и няма да затрудни обичайните търговски взаимоотношения между самите предприятия техните доставчици.
	
Настоящите промени въвеждат и административна отговорност при нарушаването им както от самото предприятие,  предоставящо електронни съобщителни услуги, така и от допусналото нарушението длъжностно лице.  



София, 27. 02. 2013 г.			д-р Ваньо Шарков:
						
Народен представител от ПГ 
						на Синята коалиция




