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Consumer Protection – New Защита на потребителите –
Powers and Sanctions
Нови
правомощия
и
санкции
UPDATE ON THE LATEST CHANGES IN THE ОБОБЩЕНИЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
CONSUMER
PROTECTION
REGIME
IN РЕЖИМА НА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В
BULGARIA
БЪЛГАРИЯ
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The Consumer Protection Commission – One
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CPC - The New Digital Watchdog
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Sanctions for Individuals

Санкции за физически лица
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Awareness is Only Half of the Work Done –

Знанието е само половината от работата –

Leave the Other Half for Us

оставете другата половина на нас
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