РЕШЕНИЕ
№ 7378

гр. София, 25.11.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 36 състав,
в публично заседание на 03.11.2016 г. в следния състав:
СЪДИЯ: Зорница Дойчинова

при участието на секретаря Виктория Вълчанова, като разгледа дело
номер 5859 по описа за 2016 година докладвано от съдията, и за да се
произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 145 – 178 от АПК.
Производството е образувано по жалба на [фирма], с ЕИК[ЕИК], със седалище
[населено място], Бизнес парк, сграда 3, ет.4, представлявано от ю.к. В. срещу Заповед
№ 304/31.03.2016 г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите, с която
е забранено на дружеството, при упражняване на своята дейност да използва
заблуждаваща нелоялна търговска практика, изразяваща се в това, че не е предоставил
своевременно съществена информация относно крайната дата на играта „Активността
на М. – Последно парченце“, върху промоционалните опаковки на продуктите,
участващи в играта, представляващо нарушение на чл. 68в, вр. чл. 68е, ал.2, предл. 3,
вр. чл. 68г, ал.4 З..
В жалбата е изложено, че оспорената заповед е постановена при съществени
нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон, а
също така е и нищожна. Отразено е, че преписката при органа е образувана във връзка
с постъпила жалба в К.-РД-Б., по повод на която е извършена проверка в търговски
обект на Била Б., за която проверка е съставен КП, с който се изисква писмено
становище от Била Б., но не е било изискано официално становище от дружеството
жалбоподател, нито пък са му били предявени материалите по преписката. По този
начин е нарушено правото му на участие в производството. Считат, че не е налице
заблуждаваща търговска практика, тъй като на всяка опаковка на продукта, е посочен
интернет адрес, на който всеки потребител е имал възможност да се информира по
детайлно да активността. На разположение е била и консуматорска телефонна линия,

както и електронна поща, също посочени на опаковката. Не може да се приеме, че по
този начин за предоставяне на информация, се заблуждава средния потребител. Става
дума за специфична услуга, а не масова такава и крайната цел на играта е
забавно-развлекателна. Освен това е проверен един търговски обект, за да направи
извод, че не е представена информация за крайната дата на играта. Не е отчетено и че
наличността на определени артикули, начините и времето на излагането им и цените в
магазините е извън контрола на дружеството. Твърденията за нищожност на
оспорената заповед са свързани с това, че със заповедта е приложена
преустановителна принудителна административна мярка, чиято цел е да осуети
продължаването на започвалото и продължаващо правонарушение, а в случая към
момента на издаването на заповедта, търговската практика, предмет на наложената
принудителна мярка е била преустановена, най-малко тъй като срокът на годност на
специалния шоколад е бил изтекъл. Според справки, направени от дружеството,
възможно най-късно изтичащия срок на лимитираната серия шоколад с липсващо
парченце, е бил 04.03.2016 г. Също така, на дружеството не е известно, след датата на
първата проверка – 08.12.2015 г. да са извършвани други проверки от представители
на К. в търговски обекти, а заповедта е издадена доста по-късно. В този смисъл,
твърдението, че нарушението е прекратено, следва да се приеме за осъществено.
Поради това счита, че заповедта е лишена от предмет и следва да бъде обявена за
нищожна. Моли за отмяна на заповедта, алтернативно за обявяването й за нищожна.
Претендира разноски.
Ответникът по жалбата, Председателя на Комисия за защита на потребителите, е взел
становище по жалбата, чрез процесуалния си представител ю.к. А.. Със становището
се оспорва изложеното в жалбата, като се излагат подробни съображения за
неоснователност на жалбата. Твърди, че е осъществен състава на заблуждаващата
нелоялна търговска практика, тъй като надписът върху опаковката на шоколада се
явява съществено насърчително и предварително условие за вземане на решение от
страна на потребителя за закупуване на продукта, тъй като потребителя се води от
това, което нагледно и буквално възприема от записаното на опаковката, за да вземе
решение дали да закупи продукта или не. Върху промоционалните опаковки на
шоколадите М. не е посочен периода на промоцията. Независимо, че е посочен
начина, по който потребителя може да се информира за промоцията, то това би
затруднило потребителя при посещението му в обекта, в случай, че не разполага с
устройство, от което да ползва интернет. Не счита, че е нарушено правото на защита
на жалбоподателя, тъй като същия е предоставил становище относно КП на
комисията, както и му е съобщена заповедта, с която му е забрана за осъществявана
нелоялна търговска практика, срещу която заповед дружеството се е защитило като е
подало жалба в съда. Оспорва твърдението на жалбоподателя за нищожност на
процесната заповед, като твърди, че същата има освен преустановителна и
превантивна функция. Целта е дружеството да се въздържа изобщо, занапред от
прилагането на тази практика по установения в заповедта начин. Също така посочва,
че от тази нелоялна търговска практика има потърпевш потребител, който е пострадал
и е сезирал К.. Моли жалбата да бъде отхвърлена. Претендира юрисконсултско
възнаграждение.
Административен съд София-град, в настоящия съдебен състав, след като обсъди
доводите на страните и прецени по реда на чл. 235, ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от

АПК приетите по делото писмени доказателства, приема за установено от фактическа
страна следното:
По депозирана до К.-РД-Б. жалба, с вх.№ Б-03-1657/27.11.2015 г., на 08.12.2015 г. е
извършена проверка от служители на комисията в търговски обект № 423 на Б. Б.,
намиращ се в [населено място], [улица]. В жалбата е отразено, че жалбоподателят
закупил промоционален М. шоколад, на опаковката, който имало надпис „Къде е
последното парченце“. Нито в магазина, нито на опаковката на продукта имало
информация, че промоцията е приключила, дори самият продукт бил на
промоционална цена. Играта мотивирана жалбоподателя да закупи продукта, тъй като
не харесва този вид шоколади, а имал желание да изпрати послание на близък човек.
За проверката е съставен КП № К-0209746/08.12.2015 г., в който е отразено, че е
направена контролна покупка на шоколада, който за периода от 27.11.2015 г. до
16.12.2015 г. бил на промоционална цена. На опаковката на продукта имало поставен
стикер, съдържащ следната информация: „Последното парченце е най-сладко и ако го
споделиш със специален за теб човек, то става символ на приятелство и обич. За това
посети www.milka.bg и разбери как да споделиш последното парченце с любим човек
по необикновен и незабравим начин“. След отлепяне на стикера, било установено, че
е налице информация за срока на годност на продукта – до 04.03.2016 г., както и за
партидата на продукта. Констатирано е, че в обекта няма поставена табела до
продукта, с която да се информират потребителите, че играта с която се стимулират
продажбите на шоколада М., е изтекла. С КП е указано на търговеца, на 14.12.2015 г.,
да представи писмено информация относно жалбата и акт за удовлетворяван на
рекламацията.
[фирма] е представило становище, като е изяснило, че активността М. – „Последното
парченце“ се организира изцяло от [фирма], доставчик на Б., а съгласно търговските
взаимоотношения между дружествата организацията, популяризирането и
провеждането на описаната промоция е изцяло ангажимент и отговорност на
дружеството жалбоподател. Поради това, търговеца е изискал становището на
жалбоподателя по жалбата, която е приложена по административната преписка на
органа, както и по делото. Писмото и становището от двете дружества, са предадени
на К.-РД-Б., за което е съставен протокол за проверка на документи №
К-0094915/17.12.2015 г.
За извършената проверка, директора на РД-Б. към К. е изготвил докладна записка до
гл. директор на гл. дирекция „Контрол на пазара“ в К., в която е отразено, че от
проверката се установява, че [фирма], при упражняване на дейността си, използва
заблуждаваща нелоялна търговска практика, като чрез премълчаване дружеството
прикрива съществена информация, необходима на средния потребител в зависимост
от ситуацията за вземане на търговско решение, след като се е запознал с тях, което
води или може да доведе до вземане на търговско решение, което средния потребител
не би взел без използването на тази търговска практика. До този извод проверяващия
орган е достигнал след като е преценил, че потребителите остават с впечатление, че
промоцията е валидна и имат шанс да изненадат любим човек като закупят шоколад
М., а в действителност това не е възможно, тъй като промоцията е изтекла още на
21.06.2015 г.
Гл. директор на гл. дирекция „Контрол на пазара“ в К. също е изготвил докладна
записка, в която е повторил изводите на директора на РД-Б. към К. и е мотивирал, че е
налице нелоялна заблуждаваща търговска практика по см. на чл. 68е, ал.2, вр. чл. 68г,

ал.4, пр.3 З..
След вземане на решение по т.14 от протокол № 5/25.02.2016 г. на комисията, е
издадена Заповед № 304/31.03.2016 г. от Председателя на Комисия за защита на
потребителите, с която е забранено на дружеството [фирма], при упражняване на
своята дейност да използва заблуждаваща нелоялна търговска практика, изразяваща
се в това, че не е предоставил своевременно съществена информация относно
крайната дата на играта „Активността на М. – Последно парченце“, върху
промоционалните опаковки на продуктите, участващи в играта, представляващо
нарушение на чл. 68в, вр. чл. 68е, ал.2, предл.3, вр. чл. 68г, ал.4 З.. Изложени са
подробни мотиви за взетото решение. Заповедта е връчена на представител на
дружеството на 20.04.2016 г.
При така установените факти, настоящия съдебен състав на АССГ, като извърши
цялостна проверка за законосъобразността на оспорения индивидуален
административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, по реда на чл. 168, ал. 1
от АПК, достигна до следните правни изводи:
Предмет на оспорване е Заповед № 304/31.03.2016 г. на Председателя на Комисия за
защита на потребителите, с която е забранено на жалбоподателя, при упражняване на
своята дейност, да използва заблуждаваща нелоялна търговска практика, изразяваща
се в това, че не е предоставил своевременно съществена информация относно
крайната дата на играта „Активността на М. – Последно парченце“, върху
промоционалните опаковки на продуктите, участващи в играта, представляващо
нарушение на чл. 68в, вр. чл. 68е, ал.2, предл.3, вр. чл. 68г, ал.4 З..
Жалбата срещу процесната заповед е подадена в срока по чл. 149, ал.1 АПК, от
легитимирано лице, адресат на заповедта за забрана да се използва заблуждаваща
нелоялна търговска практика, поради което е процесуално допустима и следва да бъде
разгледана по същество.
Разгледана по същество, е неоснователна.
Съгласно чл. 68л, ал. 1 от З., когато комисията за защита на потребителите установи,
че търговската практика е нелоялна, председателят на комисията издава заповед, с
която забранява прилагането на търговската практика. В тази връзка настоящият
състав установи, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган в рамките на
предоставените му със закон правомощия.
Оспорената заповед е издадена при спазване на установената от закона форма, като не
са извършени съществени нарушения на административно производствените правила.
Посочен е издателят на заповедта, адресатът, описано е действието, което органа е
възприел като заблуждаваща, нелоялна, търговска практика. Изложени са
фактическите и правни основания за издаването й. Мотиви се съдържат в самата
заповед. При издаването й са спазени специалните административно-производствени
правила по З.. Производството е образувано по жалба на потребител. По повод
жалбата е образувана нарочна проверка. За извършените действия по проверка са
съставени нарочни протоколи. Протоколите са връчени на представител на
дружеството, стопанисващо търговския обект, в който е констатирано нарушението,
като му е дадена възможност за вземане на становище. Становище е представено,
както от [фирма], така и от производителя на обекта на проверка – промоционален
шоколад М., за „Активността на М. – Последно парченце“, именно жалбоподателя.
Неоснователно е възражението на дружеството, че е нарушено правото му на

участието в административното производство по издаване на заповедта, а от там и
правото му на защита, тъй като дружеството е взело становище по жалбата, която е
инициирала извършената проверка. Действително, становището е депозирано не по
покана на К.-РД-Б., а по инициатива на [фирма], но това е така, тъй като на органа не
са били ясни търговските взаимоотношения между двете дружества, относно
предлагането на промоционалния продукт, обект на проверка. След изясняване на
тези взаимоотношения, забрана е наложена именно на доставчика на продукта. В
крайна сметка, жалбоподателят е бил запознат със съдържанието на жалбата до К., със
съставения КП № К-0209746/08.12.2015 г., взел е становище по двете, както и в
последствие му е връчена заповедта за забрана, като му е предоставен срок за
оспорването й, от което право жалбоподателя се е възползвал. По тази причина, съдът
намира, че по никакъв начин не са нарушени правата на дружеството и не е засегнато
правото му на защита, което да води до невъзможност за упражняване на правата му.
В този смисъл съдът намира, че при издаването на заповедта не са допуснати
нарушения на административнопроизводствените правила, като релевантните по
случая факти са установени правилно и не е допуснато нарушение, ограничаващо
правото на участие на жалбоподателя в производството по издаване на оспорената
заповед. В крайна сметка оспорената заповед съдържа фактите по подадената пред К.
жалба, извършените проверки, решенето на К., които са отразени и в оспорваната
заповед. Въз основа на цялата административна преписка може да се проследи както
хронологията на установяване на фактите, така и тяхното съдържание.
По отношение на приложението на материалния закон, настоящият съдебен състав
намира следното.
Оспорената заповед е издадена на основание чл. 68л ал.1 З., според която, когато К.
установи, че търговската практика е нелоялна, председателят на комисията издава
заповед, с която забранява прилагането на търговската практика, тъй като съобразно
чл. 68в се забраняват нелоялните търговски практики. Съгласно легалната дефиниция
на понятието "търговска практика", дадена в § 13, т. 23 ДР от З. това е "всяко
действие, бездействие, поведение, търговска инициатива или търговско съобщение,
включително реклама и маркетинг, от страна на търговец към потребител, което е
пряко свързано с насърчаването, продажбата или доставката на стока или
предоставянето на услуга на потребителите". Легалната дефиниция на нелоялна
търговска практика е дадена в разпоредбата на чл. 68г, ал. 1 от З. - "търговска
практика, от страна на търговец към потребител е нелоялна, ако противоречи на
изискването за добросъвестност и професионална компетентност и ако променя или е
възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител,
когото засяга или към когото е насочена, или на средния член от групата потребители,
когато търговската практика е насочена към определена група потребители".
"Съществено изменение на икономическото поведение на потребителите" е
използването на търговска практика, която намалява значително способността на
потребителя да вземе информирано решение, което води до вземане на търговско
решение, което потребителят не би взел без използването на тази търговска практика
/§ 13, т. 25 от ДР на З./.
С тези текстове от вътрешното законодателство е транспонирана Директива
2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11.05.2005 г. относно нелоялни
търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и
изменение на Директива 84/450/Е. на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и

2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент /ЕО/ № 2006/2004 на
Европейския парламент и на Съвета /§ 13а, т. 12 от ДР на З./. Съгласно § 18 от
Преамбюла на Директивата "съобразно принципа на пропорционалност и с оглед
ефективното прилагане на защитните мерки, съдържащи се в нея, настоящата
директива приема като база за сравнение средния потребител, който е сравнително
добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив, като отчита
обществените, културни и лингвистични фактори, както се тълкуват от Съда на
Европейските общности, но също така съдържа разпоредби, които имат за цел да
предотвратят злоупотребата с потребители, чиито качества ги правят особено уязвими
към нелоялни търговски практики". Изрично е конкретизирано, че нелоялни са и
заблуждаващите и агресивните търговски практики по чл. 68г, ал. 4 във връзка с чл.
68д - 68к от З.. Препращането има за цел да въведе и други случаи, на които
законодателят придава характер на нелоялна търговска практика, макар те да не
съдържат елементите на дадената в чл. 68г, ал. 1 от З. дефиниция. В разпоредбата на
чл. 68г, ал. 4 е отразено, че нелоялни са и заблуждаващите и агресивните търговски
практики по чл. 68д - 68к, а разпоредбата на чл. 68е, ал. 2, предл. 3 З. определя като
заблуждаваща всяка търговска практика, при която чрез премълчаване, имайки
предвид елементите по, ал. 1, търговецът не я предоставя своевременно, има за
резултат или е възможно да има за резултат вземането на търговско решение от
средния потребител, което той не би взел без използването на търговската практика.
Преценката дали пазарното поведение на търговеца осъществява състава на нелоялна
търговска практика следва да бъде извършвана за всеки отделен случай при съвкупна
и обективна оценка на доказателствата.
По отношение на тази съществена информация, необходима на средния потребител в
зависимост от ситуацията за вземането на търговско решение, по смисъла на чл. 68е,
ал. 1 от З. /въз основа на препращането на чл. 68е, ал. 2 от З./ следва да се отчетат
целият й фактически контекст, нейните характеристики и обстоятелства, както и
ограниченията на използваното средство за комуникация. За да бъде преценено в
случая дали е налице нелоялна търговска практика /заблуждаваща по смисъла на чл.
68е, ал. 2, предл.3 от З./, е необходимо да се изследват: "добросъвестността и
професионалната компетентност" като степен на специални познания, умения и
грижи, които може да се очаква да бъдат притежавани и проявени от търговеца
спрямо потребителя съгласно почтените пазарни практики и/или принципа за
добросъвестност в сферата на дейност, упражнявана от търговеца /§ 13, т. 28 от ДР на
З./, взето ли е търговско решение от потребителя за това дали да закупи стока или
услуга, за начините и условията за нейното закупуване, дали да извърши цялостно или
частично плащане, дали да задържи стоката, или да се разпореди с нея, да упражни
правата си, предвидени в договора по отношение на стоката или услугата, независимо
от това, дали потребителят решава да предприеме действие или не /§ 13, т. 31 от ДР на
З./ в резултат на отправена "покана за покупка" - търговско съобщение, което посочва
по подходящ начин, в зависимост от използваното средство за осъществяване на
търговско съобщение, характеристиките на стоката или услугата и тяхната цена и
което дава възможност на потребителя да направи покупка /§ 13, т. 29 от ДР на З./.
Със специалната разпоредба на чл. 68е, ал. 2, предл.3 от З. се определят елементите от
фактическия състав на заблуждаваща нелоялна търговска практика. За да се обуслови
извод, че осъществената в случая фактическа обстановка следва да бъде
квалифицирана като заблуждаваща нелоялна търговска практика, е необходимо да са

налице следните елементи: 1. да е отправена покана за покупка на стоки или услуги на
определена цена /§ 13, т. 29 от ДР на З.; като вид търговска практика по смисъла на §
13, т. 23 от ДР на З./, 2. търговецът да не е предоставил своевременно съществена
информация /с оглед фактическия й контекст, нейните характеристики и други
обстоятелства/; 3. да има за резултат или да е възможно да има за резултат вземането
на търговско решение от средния потребител, което той не би взел без използването
на търговската практика.
По делото безспорно се установява, че жалбоподателя [фирма] организира играта
„Активността на М. – Последно парченце“, която е активна от 15.04.2015 г. до
31.05.2015 г., в последствие продължена до 21.06.2015 г. Безспорно също се
установява, че на промоционалните опаковки на продуктите шоколади М. е изписана
информация за играта, без да е посочен крайната дата на действие на същата.
Безспорно е и, че на мястото, в търговския обект на Б. Б., където са били поставени
промоционалните продукти, не е имало друго означение относно играта, както и
относно периода на действие.
В конкретният случай, настоящия съдебен състав приема, че „Активността на М.“„Последно парченце“ представлява "търговска практика" по смисъла на дефиницията,
дадена в § 13, т. 23 ДР от З., която същевременно е и нелоялна, тъй като съдът приема,
че противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност и
е променила съществено икономическото поведение на средния потребител, когото
засяга или към когото е насочена. Това е тъй като, безспорно по делото се установи,
че върху промоционалните опаковки на продуктите, върху които е изписана
информация на активността „Последното парченце е най-сладко и ако го споделиш
със специален за теб човек, то става символ на приятелство и обич. За това посети
www.milka.bg и разбери как да споделиш последното парченце с любим човек по
необикновен и незабравим начин“, никъде не е посочен крайния период на
активността, т.е., докога е валидна офертата. Така изписаният текст по своята същност
представлява покана към потребителите да закупят продукта, като им предоставя
възможност да направят жест към свой приятел, като от дружеството жалбоподател
изпратят липсващото парченце шоколад на избран от тях човек. Т.е., по своята
същност това е покана за закупуване на продукта, с някаква промоционална цел,
различна от целта на обикновеното потребление на продукта. Същевременно се
установи, че не е предоставена информация за крайната дата на играта, нито на
промоционалните опаковки на продуктите, нито на информационни табели около
продуктите. Действително, на интернет страницата на дружеството, в раздела свързан
с играта, е предоставена такава информация, но настоящия състав намира, че това не е
достатъчно, за да се приеме, че е предоставена своевременно достатъчно информация
относно активността за продукта. Това е така, тъй като решението за закупуване на
продукта, който е хранителен такъв, средния потребител взима непосредствено при
запознаване с активността, т.е., при вида на търговския етикет в магазина, в който се
разпространява, и ако не разполага с устройство, от което може да ползва интернет, то
средния потребител ще остане неинформиран относно валидността на активността,
т.е., заблуден, че може да се възползва от промоцията, чиито срок на активност е
изтекъл към момента на проверката – 08.12.2015 г. В действителност средния
потребител е сравнително добре информиран, но по различни причини може да не е
запознат с рекламата на активността, да не разполага с устройство, от което в момента
на запознаване на предлагания продукт, да ползва интернет и съответно да не може да

се информира за крайния срок на дейността. Не може да се възприеме доводът на
жалбоподателя, че препращането към интернет страницата на дружеството е
достатъчно, за да се приеме, че не е налице премълчаване на дадена информация. На
съда е позната цитираната от жалбоподателя съдебна практика, но същата касае
случаи различни от настоящия. В цитираните съдебни решение е отразено, че
извършеното препращане е анализирано във фактическия контекст на приложената
търговска практика, която в случая е пакет за мобилни услуги, което по своята
същност е търговска практика от различен характер от тази, предмет на настоящето
дело. За да използва услугата, предмет на цитираната съдебна практика, средният
потребител взима информирано решение, не в момента, в който се запознае с
рекламата на продукта, а е необходимо да посети офис на дружеството, или пък да се
обади по сочен телефон, откъдето ще получи и пълната информация за търговската
практика. Не така стоят нещата в настоящия казус, където вземането на решението за
закупуването на промоционалния продукт се провокира от вида на опаковката на
продукта. На последно място е налице резултат от нелоялната търговска практика, а
именно вземане на търговско решение от средния потребител, което той не би взел без
използването на търговската практика. Това се установява от депозирана пред К.
жалба от потребител, който е закупил промоционалния продукт, и след като се
информирал за активността, установил, че валидността й е изтекла около 6 м. преди
закупуването на продукта. В този смисъл са налице увредени права на потребител,
който не е имал възможност, поради премълчаване на съществена информация, да се
информира, че активността „Последното парченце“ е приключила своето действие.
Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че начините и времето на излагане
на продуктите, както и цените им в магазините са извън контрола на дружеството
жалбоподател. Това е така, тъй като независимо, че промоционалния продукт е
продаван в търговски обект шест месеца след изтичане активността на играта, това не
променя задълженията на организатора на активността да информира потребителя
относно основните параметри на тази активност. Доколкото продукта е в срока си на
годност, то той може да се предлага в търговски обект, но доколкото е извън
активността на играта, то потребителя следва да е информиран за това, за да може да
вземе информирано решение за закупуване на съответния продукт. В случай, че
доставчика не желае промоционалните продукти да се продават извън срока на
действие на играта, то е следвало да изтеглят тези продукти от търговската мрежа.
Възможно е, в рамките на срока на действие на активността, да е имало рекламни
плакати, винили, стелажи, реклами в медиите и други средства за информиране, но с
оглед възможността един продукт да се предлага и след този срок, то е необходимо, за
информираност на потребителите, основната информация относно играта да се
съдържа и на промоционалните опаковки на продуктите. Също така без значение е
какъв е акцентът на една игра, доколкото същата има начало и край, за който средния
потребител следва да е информиран и обстоятелството, че няколко месеца след края
на активността, потребители са продължавали да се възползват от нея, не може да
промени извода за нелоялна търговска практика, тъй като липсва такава информация,
и продължаването на играта, без това да бъде официално обявено за потребителите, не
води до тяхната информираност.
Предвид изложеното, съдът намира, че е налице заблуждаваща нелоялна търговска
практика, тъй като дружеството жалбоподател не е предоставил своевременно
съществена информация относно крайната дата на играта „Активността на М. –

Последно парченце“.
По възражението за нищожност, настоящият съдебен състав намира следното.
Както се посочи по-горе действието на „Активността на М. – Последно парченце“ е от
15.04.2015 г. до 31.05.2015 г., в последствие продължена до 21.06.2015 г. Покупката на
промоционалния продукт от потребителя, в последствие депозирал жалба пред К. е от
26.11.2015 г. Проверката по жалбата е извършена от служители на К.-РД-Б. е
извършена на 08.12.2015 г., за което е съставен и КП. След извършената проверка на
място в търговски обект № 423 на Б. Б., в [населено място] са изискани становище и
документи и след проведеното проучване е взето решение по т.14 от протокол №
5/25.02.2016 г. на комисията, и е издадена Заповед № 304/31.03.2016 г. от
Председателя на Комисия за защита на потребителите. За периода от 08.12.2015 г. –
датата на проверката до датата на постановяване на процесната заповед не са налице
данни да са извършвани други проверки във връзка с „Активността на М. – Последно
парченце“. В жалбата, дружеството посочва, че тъй като най-късно изтичания срок на
годност на промоционалните продукти е 04.03.2016 г., то към датата на издаването на
оспорената заповед, нарушението следва да се счита за преустановено, а поради това
и следва, че процесната заповед няма предмет, тъй като търговската практика,
предмет на наложената принудителна мярка, каквато е забраната, е преустановена. В
подкрепа на това си твърдение цитира съдебна практика. Съдът не споделя така
направеното възражение, като намира, че цитираната съдебна практика не е
приложима в пълна степен към настоящия случай и е извадена от контекста. От една
страна, следва да се прецени дали към датата на издаване на процесната заповед,
заблуждаващата нелоялна търговска практика е била прекратена, а от друга дали след
прекратяването на нелоялната търговска практика, председателят на К. може да
забранява извършването й. Настоящият съдебен състав не счита, че за да приеме, че
нарушението е преустановено, е достатъчно да се твърди това обстоятелство и то към
момента на подаване на жалбата. В цитираната практика, осъществяващия нелоялна
търговска практика, е заявил изрично, още в административното производство,
водено пред К., че е преустановил извършването на нарушението, като променя
цената на фунийка сладолед в обекта на Ц. гара С. на 0,50 лв., което с оглед
твърдението му е следвало да бъде проверено от органа, и едва след това да се
пристъпи към издаване на заповед, съдържаща ПАМ. Това е така, тъй като в рамките
на административното производство пред органа е следвало да се извърши проверка
на всички факти, обстоятелства и твърдения, и поради бездействие на органа, не
следва да се нарушават правата на страните. В настоящия случай не е налице такава
информация за преустановяване на нарушението в рамките на производството пред
К., преустановяването се твърди с жалбата и се основава единствено на
обстоятелството, че крайния срок на годност на промоционалните продукти е
04.03.2016 г. Това обаче не може да доведе до извода, че задължително дружеството е
изтеглило от търговските обекти промоционалните продукти с играта „Активността
на М. – Последно парченце“ и по този начин, е преустановило извършването на
нарушението, тъй като липсват категорични доказателства за това.
Освен това следва да се установи какви са целта и характерът на наложената ПАМ,
изразяваща се в забрана за извършване на нелоялна заблуждаваща търговска
практика. Настоящият съдебен състав счита, че процесната ПАМ има двойна
функция, която цели както да преустанови извършването на конкретна нелоялна
практика, така и да предотврати за в бъдеще прилагането на същата практика. Т.е.

наложената ПАМ има както преустановителна, така и превантивна функция. Именно
поради това в оспорения индивидуален административен акт не е посочено, че
практиката е забранена за прилагане за периода на активност на играта. Логично
административният орган не е посочил никакъв период от време на забрана за
приложение на установената порочна търговска практика. Записаното в заповедта "да
прилага нелоялна заблуждаваща търговска практика" следва да се разбира в смисъл
ответникът да се въздържа изобщо занапред от прилагането на тази практика по
установения от контролния орган начин.
Предвид изложеното по-горе, настоящият състав намира, че Заповед № 304/31.03.2016
г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите, с която е забранено на
дружеството, при упражняване на своята дейност да използва заблуждаваща нелоялна
търговска практика, изразяваща се в това, че не е предоставил своевременно
съществена информация относно крайната дата на играта „Активността на М. –
Последно парченце“, върху промоционалните опаковки на продуктите, участващи в
играта, е законосъобразна и следва да бъде оставена в сила, а жалбата следва да бъде
отхвърлена.
По разноските:
С оглед изхода на спора, на жалбоподателя не следва да се присъждат разноски.
Ответникът, чрез процесуалния си представител, претендира присъждане на разноски.
Съгласно чл. 143 ал. 4 от АПК и с оглед изхода от делото, такива следва да му бъдат
присъдени такива в размер на 500,00 лв., съобразно чл. 8, ал.3 Наредба № 1/2004 г. за
минималните адвокатски възнаграждения.
Воден от горното и на основание чл. 172 АПК, съдът
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], с ЕИК[ЕИК], със седалище [населено място],
Бизнес парк, сграда 3, ет.4 срещу Заповед № 304/31.03.2016 г. на Председателя на
Комисия за защита на потребителите, с която е забранено на дружеството, при
упражняване на своята дейност да използва заблуждаваща нелоялна търговска
практика, изразяваща се в това, че не е предоставил своевременно съществена
информация относно крайната дата на играта „Активността на М. – Последно
парченце“, върху промоционалните опаковки на продуктите, участващи в играта.
ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК], със седалище [населено място], Бизнес парк,
сграда 3, ет.4, да заплати на Комисия за защита на потребителите сума в размер на
500,00 (петстотин) лева, представляваща
разноски за
юрисконсултско
възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба, в 14 дневен срок от
съобщението му, чрез Административен съд София – град пред Върховния
административен съд.

СЪДИЯ:

