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1. ИСТОРИЯТА
(а) Секторен анализ
(б) Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз

(в) Чл. 20 от Директивата за услугите (2006/123/ЕО)
• Недискриминация

• 1. Държавите-членки гарантират, че получателят не е обект на 
дискриминационни изисквания, основани на националност или 
местожителство.

• 2. Държавите-членки гарантират, че общите условия за достъп до дадена 
услуга, представени пред широката общественост от доставчика, не 
съдържат дискриминационни разпоредби, свързани с националност или 
местожителство на получателя, без това да изключва възможността да се 
предвиждат разлики в условията на достъп, когато тези разлики са пряко 
оправдани от обективни критерии.



2. КАКВА ДИСКРИМИНАЦИЯ?
(а) Пряка или непряка

(б) Основана на (1) гражданство, (2) място на 
пребиваване или (3) място на установяване в ЕС



3. КАКВО ЗАБРАНЯВА?
1. Геоблокирането

2. Прилагането на различни Общи условия в 
определени случаи

3. Дискриминация във връзка с приемането на 
средства за плащане

4. Ограничения на пасивните продажби, които 
влизат в конфликт с Регламента



4. ЗА КОГО СЕ ПРИЛАГА?
1. По отношение на клиенти, които са:
(а) Са потребители с гражданство или място на 
пребиваване в ЕИП
(б) Са бизнес клиенти, установени в ЕИП, които
купуват за собствена крайна употреба
НЕ СЕ прилага за бизнес клиенти, които купуват с цел 
препродажба!
2. По отношение търговци, които предлагат стоки и 
услуги към територията на ЕИП, независимо къде са 
установени (в или извън ЕИП) 



5. ЗА КАКВО НЕ СЕ ПРИЛАГА?
(1) Индивидуално договорени условия
(2) Мерки на дискриминация в една и съща

държава или основани на други критерии
(3) Мерки, които са обективно обосновани
(4) Услуги, които не са обхванати от Директивата
за услугите (2006/123/ЕО)
(5) Предстои преразглеждане на обхвата през 
2020 г. и е вероятно разширяването му по 
отношение на други услуги, права и стоки



6. ЗА КАКВО НЕ СЕ ПРИЛАГА?
Чл. 2(2) от Директива 2006/123/ЕО от 12 декември 2006 г. относно услугите
на вътрешния пазар:

Настоящата директива не се прилага спрямо следните дейности:

а) нестопански услуги от общ интерес;

б) финансови услуги като банкиране, кредитиране, застраховане и 
презастраховане, професионални или лични пенсии, ценни книжа, 
инвестиционни фондове, консултации в сферата на плащанията и 
инвестициите, включително услугите, изброени в приложение I на 
Директива 2006/48/ЕО;

в) електронните съобщителни услуги и мрежи, и свързаните с тях
структури и услуги, по отношение на въпросите, обхванати от Директиви
2002/19/ ЕО, 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО, 2002/22/ЕО и 2002/58/ЕО;



7. ЗА КАКВО НЕ СЕ ПРИЛАГА?
г) услуги в областта на транспорта, включително пристанищни услуги, 
попадащи в обхвата на дял V от Договора;

д) услуги на агенции за временна заетост;

е) здравни услуги, независимо дали са предоставени чрез здравни
заведения, и независимо от начина, по който са организирани и 
финансирани на национално ниво, и дали са публични или частни;

ж) аудиовизуални услуги, включително кинематографски услуги, 
независимо от начина им на производство, разпространение, 
предаване и радио излъчване;

з) хазартни дейности, които включват правенето на залози с материална
стойност в игри на късмета, включително лотарии, хазарт в казина и 
транзакции по залагането;



8. ЗА КАКВО НЕ СЕ ПРИЛАГА?

и) дейности, свързани с упражняването на официална власт, както е 
посочено в член 45 от Договора;

й) социални услуги по социално настаняване, грижи за деца и 
подпомагане на семейства или лица, временно или постоянно в нужда, 
които се предоставят от държавата, чрез доставчици получили мандат от 
нея или благотворителни организации, признати за такива от държавата;

к) частни услуги за сигурност;

л) услуги, предоставяни от нотариуси и пристави, които са назначени с 
официален правителствен акт.



9. В ОБЛАСТТА НА ГЕОБЛОКИРАНЕТО
(а) Задължение за предоставяне на достъп до 

всички онлайн интерфейси, в т.ч. приложения 
(б) Забрана за пренасочване към друга версия на 

страницата без съгласие
(в) Право на отказ от избора (съгласието)



10. В ОБЛАСТТА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
(а) Забрана за прилагане на различни ОУ или 
отказ за доставка при еднакви други условия при 
продажба на стоки
(б) Забрана за дискриминация при електронно 
доставяни услуги, с изкл. на свързани с авторски 
права
(в) Забрана за дискриминация при услуги, в 
случаите, в които клиентът отива да получи 
услугата
(г) Връзка с ДДС режима 



11. В ОБЛАСТТА НА ОБЩИТЕ 
УСЛОВИЯ
Въпроси

• Имаме ли задължение да доставяме до всяка точка на ЕИП?

• Имаме ли задължение да се съобразим с изискванията за 
етикетирането и др. изискванията на държавата на клиента?

• Можем ли да имаме различни цени и условия за различни 
канали (онлайн и офлайн), магазини (насочени към една или 
друга държава), платформи?

• Имаме ли задължение да се регистрираме по ДДС в 
държавата на клиента?

• Други?



12. ЗАБРАНА ЗА НЕПРЯКА 
ДИСКРИМИНАЦИЯ ЧРЕЗ ПЛАЩАНИЯТА



13. ЗАБРАНА ЗА НЕПРЯКА 
ДИСКРИМИНАЦИЯ ЧРЕЗ ПЛАЩАНИЯТА
В рамките на набора платежни средства, които търговецът 
приема той не може да дискриминира на база на трите 
критерия, както и мястото на платежната сметка, мястото на 
установяване на доставчика на платежната услуга или мястото 
на издаване на платежния инструмент в рамките на Съюза, ако:

• платежната операция е направена чрез електронна операция с 
кредитен превод, директен дебит или платежен инструмент, 
свързан с карта от същата платежна марка и категория

• изискванията за установяване на идентичността са изпълнени 

• платежните операции са във валута, която търговецът приема



14. ЗАБРАНА ЗА НЕПРЯКА
ДИСКРИМИНАЦИЯ ЧРЕЗ ПЛАЩАНИЯТА
Въпроси:

Длъжен ли е търговецът да приема всички видове платежни 
средства налични в ЕИП?

Длъжен ли е търговецът да приема плащания с платежни 
инструменти от различен вид, под същата марка?

Длъжен ли е търговецът да приема плащания във всяка 
валута на ЕИП?

Може ли да откаже предоставяне на стоката или услугата 
до получаване на сумата? 



15. АКТИВНИ И ПАСИВНИ ПРОДАЖБИ
(а) Не забранява ограничаването на активните продажби, 
в случаите в които това е допустимо съгласно правото на 
конкуренцията

(б) Забранява ограничения на пасивните продажби, които 
влизат в противоречие с Регламента. Тези ограничения са 
нищожни, дори да са били разрешени досега по силата на 
правото на конкуренцията

(в) Гратисен период до 23.03.2020 г. за ограничения на 
пасивните продажби, по споразумения сключени преди 
02.03.2018 г., при положение че ограничението на пасивните 
продажби не противоречи на правото на конкуренцията



БЛАГОДАРЯ 
ВИ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!
Петър Петров
02/ 8055 055
p.petrov@boyanov.com


