
 

изх. номер:  254 / 19.11.2012г.

До: Веселин Златев
Председател на

Комисия за защита на потребителите

Относно: Непоискани хартиени търговски съобщения, доставяни в пощенските кутии 
на гражданите

Уважаеми г-н Златев,

Към момента в България изглежда липсва адекватна нормативна уредба и / или държавна 
политика по отношение на непоисканите търговски съобщения (преки пощенски реклами), 
доставяни до пощенските кутии на гражданите.

Както знаете, Законът за електронната търговия дава възможност (за жалост само за 
юридически лица) за вписване в публичен регистър на лицата, които НЕ желаят да 
получават непоискани търговски съобщения по електронен път. Това позволява да се търси 
отговорност на лицата, които не се съобразяват с желанието на вписаните в регистъра 
лица.

Във връзка с аналогичния проблем с нежеланите преки пощенски реклами, моля за отговор 
на следните въпроси:

1. Планира ли Вашето ведомство да предприеме действия по отношение на решаване на 
проблема с хартиените рекламни съобщения? 
2. Ако да – какви и в какъв срок? 

В рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, За Земята започна 
кампания „Без реклами“ с цел повишаване на общественото съзнание по този проблем. 
Кампанията включва проучване на практиките в други страни, печат на лепенки за пощенски 
кутии, разпространение на кампанията и лепенките сред мрежата училищни еко клубове в 
страната, събиране на становища от отговорните органи и други засегнати страни.

Бихте ли подкрепили нашите усилия да предизвикаме дискусия и положителни действия за 
решаването на проблема от заинтересованите страни, като фирми за директен маркетинг, 
големи рекламодатели, инвестиращи в преки пощенски реклами и отговорните държавни 
органи?

Моля за отговор от името на Комисията за защита на потребителите, както и за Вашите 
предложения за решаването на проблема в национален мащаб.

Благодаря предварително!
С уважение,

Евгения Ташева
Координатор Нулеви отпадъци
Екологично сдружение За Земята
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