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ОТНОСНО: Изготвен проект на Методика за определяне на санкциите и глобите,
налагани по Закона за защита на конкуренцията
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Законът за защита на конкуренцията (ЗЗК) урежда защита срещу споразумения,
решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно и господстващо
положение на пазара и всякакви други актове и действия, които могат да доведат до
предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията в страната и/или да
засегнат търговията между държавите - членки на Европейския съюз, както и срещу
нелоялна конкуренция или нелоялни търговски практики между стопански субекти
във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Законът урежда
и контрола върху концентрациите между предприятия. В случаите на установени
нарушения по ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) има правомощията
да налага имуществени санкции и периодични имуществени санкции на предприятия
и сдружения на предприятия, както и глоби на физически лица, като размерите на
санкциите и глобите са посочени в Глава четиринадесета „Санкции“ на закона.
Съгласно чл. 100, ал. 8 от ЗЗК, при определяне на размера на имуществената санкция
КЗК отчита тежестта и продължителността на нарушението, както и смекчаващите и
отегчаващите отговорността обстоятелства. Конкретният размер на санкцията се
определя от комисията в съответствие с приета от нея методика, публикувана на
страницата ѝ в интернет. В § 70 от Преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Обн.. ДВ,
бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) е предвидено в срок от три месеца от влизането
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в сила на закона комисията да приеме изменения и допълнения в актовете, предвидени
в ЗЗК.
1.

Причини, които налагат приемането на проекта на Методика

Комисията за защита на конкуренцията прилага Методика за определяне на
санкциите по Закона за защита на конкуренцията, приета с решение на КЗК №
71/03.02.2009 г. на КЗК, която е претърпяла неколкократни изменения и допълнения с
решения на комисията № 1024/06.10.2009 г., № 330/17.03.2011 г. и № 900/17.11.2015
г. С приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на
конкуренцията, обн. ДВ, бр.17 от 26 Февруари 2021 г., в българското законодателство
се транспонират разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и
на Съвета от 11 декември 2018 година за предоставяне на правомощия на органите по
конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за
гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар и Директива (ЕС)
2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно
нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във
веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Измененията и
допълненията в ЗЗК засягат както материално-правни разпоредби, така и
санкционните разпоредби на закона. Във връзка с транспонирането на Директива (ЕС)
2019/633 се отменя глава седма „а“ „Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“
и се въвеждат материално-правните забрани по глава седма „б“ „Нелоялни търговски
практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти“ със
съответните санкции за нарушения по нея в чл. 100, ал. 2 , 6, 10 и 12 от ЗЗК. С
транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1 се въвеждат санкции за нарушения на чл.
15 или чл. 21 от ЗЗК и/или чл. 101 и 102 от ДФЕС от страна на сдружения предприятия,
свързани с дейностите на неговите членове, при което имуществената санкция на
сдружението се изчислява въз основа на сумата на общия оборот на всеки член на
сдружението (чл. 100, ал. 4 и 5). Изпълнението на наложената от КЗК санкция на
сдружение на предприятия за нарушение, свързано с дейността на неговите членове,
може да се насочва и спрямо членовете на управителните органи на сдружението,
както и срещу всеки от членовете на сдружението в предвидените в чл. 103, ал. 2-6 от
закона хипотези. Прецизират се също така разпоредбите на чл. 100, ал. 5, 9 и 11 от
ЗЗК, свързани с налагане на имуществени санкции и периодични имуществени
санкции за неизпълнение на задължения по ЗЗК. С чл. 100, ал. 14 от ЗЗК се въвежда
възможността за налагане на санкция на дружеството, упражняващо контрол върху
дейността на предприятието-нарушител, както и на икономическия или юридическия
правоприемник на това предприятие.
Поради това, че действащата Методика за определяне на санкциите по Закона
за защита на конкуренцията вече е претърпяла значителни изменения и допълнения
във времето от приемането ѝ през 2009 г., както и това, че последните изменения и
допълнения в ЗЗК налагат значителни промени и в Методиката, е целесъобразно да
бъде приета нова Методика за определяне на санкциите по Закона за защита на
конкуренцията, с която да бъдат уредени систематично и консистентно изискванията,
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посочени изрично в чл. 100, ал. 8 от ЗЗК, както и в Директива (ЕС) 2019/1 и Директива
(ЕС) 2019/633.
2.

Цели, към които е ориентиран проекта на Методика

Основната цел на Методиката е да регламентира методите, които КЗК прилага
при определяне на индивидуализираните размери на имуществените санкции,
глобите, периодичните имуществени санкции и периодичните глоби, налагани на
предприятия, на сдружения на предприятия или на физически лица за извършените от
тях нарушения на разпоредбите на ЗЗК. Имуществените санкции, глобите,
периодичните имуществени санкции и периодичните глоби, налагани по ЗЗК, следва
да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, както се изисква съгласно
разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1 и Директива (ЕС) 2019/633. В съответствие с
разпоредбите на правото на ЕС и на ЗЗК, Раздел I „Общи положения“ на Методиката
регламентира общите цели на санкционната практика на КЗК в производствата по
правоприлагане – обща и специална превенция (чл. 4 и чл. 5) и пропорционалност (чл.
5 и 6). С цел съответствие с принципа за пропорционалност, изрично е предвидено в
чл. 2, че индивидуализираният размер на налаганите санкции и глоби отчита
смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства в рамките на законовия
максимум за конкретното нарушение съгласно ЗЗК. В същото време, за да бъдат
постигнати целите за обща и специална превенция, в чл. 7 от Методиката е
предвидено, че КЗК не прилага автоматични аритметични методи за определяне на
санкциите, като по този начин се цели да бъде предотвратена възможността
нарушителите да изчислят предварително точния размер на санкцията, която би им
била наложена, като включат този размер в предвидените от тях противоправни
стопански облаги. Размерът на имуществените санкции и глоби следва да превишава
възможните противоправни стопански облаги от нарушителите (чл. 6 от Методиката),
за постигане на възпиращия ефект от тяхното налагане. Изисква се също така КЗК да
мотивира в постановеното решение индивидуализирания размер на наложените
имуществени санкции и/или глоби, което гарантира правната сигурност за засегнатите
предприятия, сдружения на предприятия или лица (чл. 3 от Методиката) и правото им
на правна защита съгласно чл. 99, ал. 2 от ЗЗК.
Определянето на индивидуализираните размери на имуществените санкции,
глобите, периодичните имуществени санкции и периодичните глоби, налагани на
предприятия, на сдружения на предприятия или на физически лица за извършените от
тях нарушения на разпоредбите на ЗЗК е структурирано в Методиката съгласно
главите в закона. Конкретните принципи, следвани от КЗК, при индивидуализиране
на имуществените санкции, са обособени в отделни раздели и следват материалноправните разпоредби на ЗЗК по глави в закона. По този начин са отразени както
приложимите максимални размери на санкциите и глобите по отделните нарушения
на ЗЗК, така и тежестта и негативният ефект на нарушенията по отношение на
конкурентната среда на съответните пазари. Структурирането на Методиката по
главите в ЗЗК отразява и необходимостта от съобразяване с или транспониране на
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разпоредби на правото на Европейския съюз и практиката по правоприлагането му,
доколкото е приложимо.
С приемането на Методиката за определяне на санкциите за нарушения по ЗЗК,
освен постигането на целите за обща и специална превенция, ще се осигури и
необходимата прозрачност, безпристрастност и последователност на санкционната
практика на комисията, като се гарантира и правната сигурност и правото на защита
на засегнатите предприятия, сдружения на предприятия и лица, които са обект на
санкционни решения на КЗК.
Имуществените санкции за нарушения на материално-правните разпоредби на
ЗЗК се определят чрез прилагане на двустепенен метод, като първо се определя
основен размер на санкцията в зависимост от тежестта на нарушението, който основен
размер след това се увеличава или намалява при наличие на отегчаващи или
смекчаващи отговорността обстоятелства, преценени спрямо конкретното
предприятие или сдружение на предприятия. Прилагането на този двустепенен метод
за индивидуализиране на имуществените санкции по ЗЗК е възприет в действащата
Методика, прилагана от КЗК, по отношение на нарушенията по всички глави от ЗЗК,
като при прилагането му има установена значителна практика по правоприлагането
както на комисията, така и на Върховния административен съд. Двустепенният метод
за определяне на санкции за нарушения на чл. 101 и 102 от ДФЕС се използва и от
Европейската комисия съгласно приетите от нея „Насоки относно метода за
определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от
Регламент № 1/2003“1. Този подход е възприет и в практиката на органите по
конкуренцията на повечето страни членки на Европейския съюз по отношение на
нарушения на чл. 101 и 102 от ДФЕС и на съответните национални правила по
конкуренцията.
Що се отнася до методите за определяне на санкциите по глава V и глава VII от
ЗЗК не се предвижда промяна и разпоредбите на проекта на Методика възприемат
досегашния подход, по който е установена значителна и консистентна практика по
правоприлагането както на КЗК, така и на ВАС.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Прилагането на проекта на Методиката не е обвързано с разходи за държавния
бюджет, поради което не се изисква финансова обосновка.
4. Очаквани резултати от прилагането
Основните резултати, които се очакват при прилагането на разпоредбите на
Методиката, са свързани с подобряване на конкурентните условия на пазарите в
Република България. Антиконкурентните практики на предприятията-нарушители
ограничават ефективната конкуренция на съответните пазари, като по този начин
създават пречки за дейността на останалите предприятия на засегнатите и свързаните
1

ОВ, 2001, C 368, стр. 13, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52006XC0901%2801%29,
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с тях пазари. Налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи имуществени
санкции за нарушения на разпоредбите на ЗЗК се очаква да доведе, от една страна, до
прекратяване на установените нарушения от съответните предприятия/сдружения на
предприятия, а, от друга страна, ще има сдържащ и превантивен ефект по отношение
на останалите участници на съответните пазари. Възможността при установено
нарушение на конкуренцията да бъдат санкционирани компанията, упражняваща
контрол върху предприятието-нарушител, неговия икономически или юридически
правоприемник ще възпрепятства налагането на по-ниски по размер санкции или
изцяло избягването на налагане на санкция чрез корпоративно преструктуриране и
сливания.
Ефективното санкциониране на предприятията – нарушители ще доведе до
възстановяване на нормалната структура на пазарите и ефективната конкуренция на
тях. По този начин се създават условия предприятията да се конкурират активно както
на националния пазар, така и на вътрешния пазар на Европейския съюз, което води до
иновации, развитие и общ ръст на националната икономика и на нейната
конкурентоспособност.
Методиката ще увеличи правната сигурност на предприятията-нарушител, че
наложените им имуществени санкции са основани на обективни критерии. Правото на
защита на тези предприятия е гарантирано чрез възможността да оспорят
пропорционалността на наложените от КЗК санкции и тяхното съответствие с
Методиката пред компетентния съд. Наличието на ясни и обективни критерии в
Методиката за определяне и индивидуализиране на имуществените санкции на
предприятията/сдруженията на предприятия ще доведе и до консистентна и
последователна санкционна практика на КЗК и компетентния съд.
Методиката за определяне на санкциите по ЗЗК е един от подзаконовите
нормативни актове, с които ще се осигури пълното въвеждане в националното
законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1.
Прилагането на разпоредбите на Методиката за определяне на санкциите по
ЗЗК не налага отделянето на допълнителни финансови средства за дълготрайни
материални активи и персонал и няма да даде отражение върху одобрения бюджет на
Комисията за защита на конкуренцията.
5.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Методиката за определяне на санкциите по ЗЗК съответства на разпоредбите на
следните актове на правото на Европейския съюз и по конкретно:

Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2018 година за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на
държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на
правилното функциониране на вътрешния пазар;

Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17
април 2019 година относно нелоялните търговски практики в отношенията между
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стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни
продукти;

Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12
декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама;

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно
контрола върху концентрациите между предприятия;

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно
изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора.

Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на
член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003.
На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на
Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на
конкуренцията е целесъобразно да бъде публикуван за срок от 14 дни за провеждане
на обществени консултации на Портала за обществени консултации и на интернет
страницата на Комисията за защита на конкуренцията за предложения и становища по
проекта. Необходимостта от прилагането на по-краткия срок по чл. 26, ал. 4 от ЗНА е
свързана с осигуряването на обществения интерес от пълното и точно транспониране
на Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018
година за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите
членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното
функциониране на вътрешния пазар. Съгласно член 34 от Директивата, държавите
членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби,
необходими, за да се съобразят с нея, до 4 февруари 2021 г. С настоящия проект на
Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на
конкуренцията, се транспонират определени разпоредби на посочената директива,
които, съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на
конкуренцията (обн. ДВ, бр.17 от 26 Февруари 2021 г.), следва да бъдат уредени в нея.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т.24 във връзка с чл.
8, т. 14 от Закона за защита на конкуренцията предлагаме на Комисията да
обсъди и на свое заседание да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Да одобри настоящия доклад;
2. Да приеме проект на Методика за определяне на санкциите и глобите,
налагани по Закона за защита на конкуренцията и Проект на Мотиви към
Методиката;
3. Да публикува за обществено обсъждане Проект на Методика за
определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на
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конкуренцията, ведно с доклада и мотивите към него, на интернет страницата на
Комисията и на Портала за обществени консултации;
4. Да определи 14-дневен срок за предложения и становища във връзка с
публикувания проект по т. 3 за провеждане на обществено обсъждане.
Приложения: Проект на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани
по Закона за защита на конкуренцията и Проект на Мотиви към Методика за
определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията.
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