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компанията
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КАКВО Е 
„РЕКЛАМА“?

"Реклама" е всяко съобщение във връзка с 
търговия, занаят или професия, което има за цел да
насърчи реализацията на стоки или услуги, 
включително на недвижими имоти, права и 
задължения

Могат ли публични изявления на представители на
компанията да са реклама?

Може ли етикетът да е реклама?

Кой е рекламодателят?



ЗАБЛУЖДАВАЩА РЕКЛАМА

Заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, 

включително по начина на нейното представяне, подвежда или 

може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и 

поради това може да повлияе на тяхното икономическо 

поведение или по тези причини нанася или може да нанесе 

вреди на конкурент.



ЗАБЛУЖДАВАЩА РЕКЛАМА

Как се преценява 
значението на 
една реклама?

1

Имат ли значение 
намеренията и 
смисълът вложен 
от рекламодателя?

2

Кой е средният 
потребител?

3



ЗАБЛУЖДАВАЩА 
РЕКЛАМА

Заблуждаващи твърдения:

Къде имаме твърдение (претенция)?

За какво се отнася твърдението?

Рекламното преувеличение (puffery)

Заблуждаващи пропуски

Спасява ли ни дисклеймъра?



ЗАБЛУЖДАВАЩА 
РЕКЛАМА

Суперлативи и сравнителни 

твърдения:

По-, Най-, Топ, Супер… 

Вътрешно сравнение

Външно сравнение



ЗАБЛУЖДАВАЩА
РЕКЛАМА

Рекламата и рекламните

форми:

Как се преценяват –

поотделно или заедно?

Какво да пропуснем в

рекламата?

Формите с най-висок риск



ЗАБЛУЖДАВАЩА 
РЕКЛАМА

Етична 
регулация:

Етични кодекси на специфичните 
индустрии

Етичен кодекс на Националния 
съвет за саморегулация

Секторна 
регулация:

Храни, хранителни и здравни 
претенции

Козметични изделия

Лекарства

Финансови услуги



СРАВНИТЕЛНА
РЕКЛАМА

Сравнението ли прави

рекламата сравнителна?

Пряко или косвено

идентифициране на конкурент

или конкурентен продукт

Забранена или разрешена?



СРАВНИТЕЛНА 
РЕКЛАМА

Условия за допустимост:

1. да не е заблуждаваща и да не е нелоялна търговска практика;

2. сравнява стоки или услуги, задоволяващи еднакви потребности или 
предназначени за една и съща цел;

3. сравнява обективно една или повече характерни черти на стоките и 
услугите, които са съществени, сравними и представителни за тези стоки и 
услуги, включително техните цени;

4. не води до объркване на рекламодателя с неговите конкуренти или на 
търговски марки, търговски имена, други отличителни белези, стоки или 
услуги на рекламодателя с тези на неговите конкуренти;

5. не води до дискредитиране или опетняване на търговските марки, 
търговските имена, други отличителни белези, стоките, услугите, дейностите 
или положението на конкурентите;

6. сравнява стоки с едно и също наименование за произход;

7. не извлича нелоялно предимство от известността на търговската марка, 
търговското име или други отличителни белези на конкурентите или от 
наименованието за произход на конкуриращи се стоки;

8. не представя стоките или услугите като имитация или копие на стоки или 
услуги със запазена търговска марка или име



ВЪПРОСИ?
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