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СТАНОВИЩЕ
по
Проект на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани
по Закона за защита на конкуренцията
и
Проект на Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по
Глава девета и Глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с публикувани на интернет страницата на Комисията за защита на
конкуренцията на 20.05.2021 г. проект на Методика за определяне на санкциите и глобите,
налагани по Закона за защита на конкуренцията („Методиката“) и Проект на Правила за
приоритизиране на искания за образуване на производства по Глава девета и Глава
дванадесета от Закона за защита на конкуренцията („Правилата“) Сдружението за модерна
търговия изразява следното становище:
Приветстваме инициативата на Комисията за защита на конкуренцията („КЗК“) да
осъвремени правилата за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита
на конкуренцията („ЗЗК“), както и приемането на правила и критерии за приоритетите в
бъдещата работа на КЗК. Тези актове следва да създадат ясна и предвидима рамка за
бизнеса, която да гарантира справедливо развитие на пазарите и равнопоставеност между
предприятията.
В същото време обаче установяваме, че под предлог от имплементиране в
българското законодателство на Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 декември 2018 г. 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, OB, L 11/3 от 14 януари
2019 г. („Директива за правомощията на органите по конкуренция”) и на Директива (ЕС)
2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно
нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във
веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти, OB, L 111/59 от 25
април 2019 г. („Директива за НТП”) се въвеждат допълнителни положения, които
непропорционално разширяват правомощията и инструментариума на КЗК, създават
несигурност за бизнес средата и/или повишават риска от субективно правоприлагане и
административен произвол.
Поради изключително краткия срок за предложения и становища по публикуваните за
обществено обсъждане проекти на Методика и Правила (14 дни от публикуването им на
интернет страницата на КЗК и на Портала за обществени консултации, от които 5 почивни
дни), в настоящото становище само маркираме някои принципни недостатъци на
предлаганите актове с препоръка за съответно изменение и/или оптимизиране.

I.

Относно Проекта на Методика за определяне на санкциите и глобите,
налагани по Закона за защита на конкуренцията

Основният нов момент в Методиката е силното завишаване на санкциите за
нарушения по Глава трета, Глава четвърта от ЗЗК, по чл. 101 или 102 от ДФЕС, по Глава
седма от ЗЗК, както и въвеждането на нов санкционен инструментариум за нарушения по
Глава седма „б“ от ЗЗК, без да са изложени съображения кое налага тази радикална
промяна в политиката на санкциониране от КЗК:
1. Санкции за нарушения по Глава трета и Глава четвърта от ЗЗК или по чл. 101
или 102 от ДФЕС:
Правим предварителната уговорка, че законовата рамка по отношение на
санкциониране на антитръстови нарушения не е изменяна и имплементирането на
Директивата за правомощията на органите по конкуренция не налага каквото и да е
изменение на досегашния санкционен инструментариум, още по-малко увеличаване на
тежестта за бизнеса.
Методиката предвижда в бъдеще основният размер на санкцията за антитръстовите
нарушения (картели и злоупотреби с господстващо положение) да бъде завишен значително
(за леките нарушения – до 8% от стойността на относимите продажби, за не особено
тежките нарушения – до 12% от стойността на относимите продажби, за тежките нарушения
– до 15% от стойността на относимите продажби вместо досегашните съответно 5 %, 8 % и
10%) (чл. 9, ал. 4 от Методиката). В мотивите към Методиката се посочва, че размерът на
имуществените санкции следва да превишава възможните противоправни стопански облаги
от нарушителите, за постигане на възпиращия ефект от тяхното налагане, но липсва анализ
на досегашната санкционна практика на КЗК и по-специално кое налага извода, че досега
определяните от КЗК санкции не са довели до желания възпиращ ефект. Освен това
резултатът от предложените промени би бил, че леки и средно тежки нарушения ще се
наказват с много по-високи санкции от сега и много по-често ще бъде достиган таванът от
10% от общия оборот. Само при част от най-тежките и продължителни нарушения, за които
санкцията така или иначе достига тавана, промяна на практика няма да има.
На следващо място, ако водещият мотив за завишаването на основния размер на
санкциите е постигането на възпиращ ефект, както се твърди в мотивите към Методиката,
логично би било предвиденото в досегашната методика „увеличение за възпиращ ефект“ в
размер до 25% от основния размер на санкцията (чл. 11 от действащата методика) да
отпадне. Това обаче не само не е направено, нещо повече - хипотезите, при които се
калкулира увеличение с до 25% от основния размер на санкцията, са разширени:
1) когато предприятията имат приходи от друга дейност, надвишаващи със 100%
относимия към нарушението оборот (чл. 12, ал. 2, т. 1 от Методика),
2) когато относимият към нарушението оборот надвишава със 100% определената от
КЗК санкция (чл. 12, ал. 2, т. 2 от Методика),
3) когато предприятието/сдружението на предприятия е играло роля на инициатор,
лидер или подбудител за извършване на нарушението или е упражнявало принуда
спрямо други предприятия да се включат в нарушението (чл. 10, ал. 1, т. 2 от
Методиката).
Некоректно е твърдението в мотивите към Методиката, че увеличението на санкцията
с цел възпиращ ефект по т. а) и б) по-горе е регламентирано и в Насоките на ЕК относно
метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а)
от Регламент № 1/2003, тъй като Насоките на ЕК реферират единствено към
санкциониране на най-тежките нарушения на антитръст-правилата (встъпване в
хоризонтални споразумения за фиксиране на цените, подялба на пазара и ограничаване на

продукцията).
Още по-драстично е завишаването на размера на санкцията при повторно нарушение
- вместо досегашните 10% увеличение Методиката предвижда възможност за до 100%
увеличение на размера на санкцията, т.е. десет пъти повече от действащата уредба.
Обосновката за тази промяна е отново единствено на теоретична плоскост - необходимост
от постигане на ефективен възпиращ ефект, отново без анализ дали същият ефект не е бил
постиган досега с много по-нисък размер на санкцията, както и дали един значително понисък процент в бъдеще не би постигнал достатъчен превантивен ефект.
В крайна сметка, като се има предвид, че при отегчаващи отговорността
обстоятелства основният размер на санкцията може да бъде увеличен с още по 10% за
всяко обстоятелство, новата уредба на определянето на санкциите по Глава трета и Глава
четвърта от КЗК създава цялостно внушение за дисбаланс между принципите на
пропорционалност и превенция и като цяло за по-скоро репресивен отколкото възпиращ
ефект на санкционния инструментариум.
Както и досега, основният размер на санкциите се определя на базата на относимия
към нарушението оборот, новият момент обаче е, че когато предприятието няма относим към
нарушението оборот, стойността на продажбите се изчислява въз основа на общите приходи
от цялата извършвана от предприятието дейност (чл. 9, ал. 3 от Методиката). Това поставя
предприятията, чиито противоправни действия не са довели до формиране на приход, дори
в по-неблагоприятно положение от тези, които са извлекли облаги от нарушението, което
противоречи на всякаква логика и би довело до неоправдано високи санкции за леки
нарушения. Запазването на така предложения нов текст би било в явно противоречие с
принципа на пропорционалност, който КЗК прокламира като основа за предлаганите
изменения.
Непоследователен е подходът и по отношение определянето на санкции за
сдружения на предприятия, когато нарушението е свързано с дейността на членовете на
сдружението, в който случай за база на основния размер на санкцията отново служи общият
оборот на всеки член на сдружението, а не относимият към нарушението оборот (чл. 9, ал. 3
от Методиката). В същия текст на Методиката е необходимо и допълнително прецизиране,
тъй като от една страна размерът на санкцията е ограничен до 10% от сумата на общия
оборот на всеки член на сдружението, а от друга страна за определяне на основния размер
на санкцията се препраща към правилата за предприятията (за които Методиката предвижда
различни размери - 8%, 12% и 15% от стойността на относимите продажби в зависимост от
това дали нарушението е леко, не особено тежко или тежко).
Разписаните в Методиката правила относно отговорността на лицата, упражняващи
контрол върху предприятието нарушител (чл. 14 от Методиката), не са изцяло съобразени с
практика на Съда на ЕС. След Решението по Дело C-97/08 P Akzo Nobel и други срещу
Комисията единствените релевантни критерии за това дали дружеството-майка ще отговоря
за нарушения на конкурентното право, извършени от дъщерно дружество, са, както
правилно е идентифицирала КЗК в чл. 14, ал. 3 от Методиката: (1) лицето да има решаващо
влияние върху предприятието нарушител и (2) лицето действително да е упражнило това
влияние. По отношение на втория критерий в практиката на Съда на ЕС наистина се
извежда оборима презумпция, че при 100% капиталово участие на дружеството-майка
лицето действително е упражнило решаващо влияние. Става въпрос обаче за оборима
презумпция и то в хипотеза на 100% капиталово участие на дружеството-майка. На фона на
така установената практика на Съда на ЕС, чл. 14, ал. 5 от Методиката прогласява, че
решаващо влияние е налице, без нужда да се доказва упражняването му, когато едно лице
притежава над 90% участие в капитала на предприятието нарушител. Не става ясно защо
точно 90% е границата, над която се прилага презумпцията, и защо изобщо тази презумпция
трябва да бъде нормативно установена, при положение, че практиката на Съда на ЕС е

динамична и може да се променя в зависимост от спецификите на всеки конкретен случай.
Нещо повече, чл. 14, ал. 2 от Методиката прокламира, че за да се ангажира отговорността на
контролиращото лице (във всички случаи на упражняван контрол, а не само при едноличен
или над 90% участие в капитала), не е необходимо лицето да е знаело или участвало в
извършеното нарушение. Двата текста (чл. 14, ал. 5 и чл. 14, ал. 2 от Методиката) изглеждат
несъгласувани един с друг, ясно личи обаче целта да се разшири кръгът от лица, обект на
санкциониране, без да се държи сметка за конкретните особености на всеки отделен случай,
и в разрез с Директивата за правомощията на органите по конкуренция, и с практиката на
Съда на ЕС.
Изглежда същите критерии за упражняване на контрол (контролиращото лице да има
решаващо влияние върху предприятието нарушител и действително да е упражнило това
влияние) следва да се прилагат аналогично и в случаи на упражняване на съвместен
контрол върху предприятие-нарушител (вж. чл. 14, ал. 4 от Методиката). Текстът обаче е
неясно формулиран – говори се за „обединение от две или повече предприятия“ вместо
акцентът да бъде поставен върху съвместния контрол на две или повече предприятия върху
нарушителя. Освен това препращане единствено към правилата за едноличен контрол не е
коректно, тъй като в конкурентното право упражняването на съвместен контрол се
характеризира с редица специфики. С оглед на това смятаме, че текстът трябва да бъде
преформулиран и прецизиран.
2. Санкции за нарушения по Глава седма и Глава седма „б“ от ЗЗК:
За разлика от нарушенията на антитръстовите правилата по Глава трета и Глава
четвърта от ЗЗК или по чл. 101 или 102 от ДФЕС, които засягат като цяло структурата на
съответните пазари и всички/голяма част от участниците на тези пазари, нарушенията по
Глава седма и Глава седма „б“ от ЗЗК имат негативен ефект основно в отношенията между
конкретни пазарни участници. За тази фундаментална разлика трябва да се държи сметка
при структуриране на санкционния инструментариум и това е причината нееднократно през
годините да обръщаме внимание на това, че санкциите по Глава седма се
непропорционално тежки на нарушенията и следва да бъдат ревизирани.
Противно на очакването ни, че така дългоочакваната реформа в санкционната
структура на Глава седма ще бъде най-накрая проведена, вместо подобряване
установяваме дори влошаване на режима. За съжаление, Методиката запазва досегашните
принципи на определяне на санкциите, вкл. изчисляването им въз основа на размера на
целия оборот на предприятието-нарушител, вместо да се взема предвид само относимият
оборот, какъвто е принципът при определяне на санкциите за антитръстовите нарушения.
Нещо повече, вместо да бъдат редуцирани размерите на санкциите (за леки, не особено
тежки и тежки нарушения) по Глава седма, така че поне отчасти да бъде коригиран
дисбалансът в санкционния режим на антитръстовите нарушения и нелоялни търговски
практики, санкцията за тежки нарушения на забраните за нелоялна конкуренция е дори
завишена (от 8% на 10% от оборота на предприятието-нарушител), отново без никаква
обосновка и оценка на последиците от промяната.
Изцяло нови са правилата за определяне на санкциите за нелоялните търговски
практики по веригата за доставка на храни по Глава седма „б“. Горната граница на
установения в чл. 110, ал. 2 ЗЗК размер на санкцията за купувачи на селскостопански и
хранителни продукти до 300 000 лв. е възпроизведена и в Методиката, като се уточнява, че
това е горната граница за тежки нарушения. В същото време обаче Методиката въвежда
фиксирана горна граница на санкциите за леки (от 5.000 лв. до 100.000 лв.) и не особено
тежки нарушения (до 200.000 лв.). Така фиксирани, границите изглеждат произволно
определени, което се потвърждава от липсата на обосновка в мотивите към Методиката.
Размерите са толкова завишени, че на практика налагането на санкции по Глава седма „б“

рискува да се превърне в репресия срещу пазарните участници на точно определен сектор веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Оказва се, че за леки
нарушения (напр. плащане по-късно от 30 дни след датата на доставка или
непотвърждаване от страна на купувача в писмен вид на условията по договора, и др.)
санкцията може да достигне до 100 000 лв., което е прекомерно високо с оглед характера и
тежестта на нарушенията. В същото време критериите за определяне тежестта на
нарушението са твърде общи и лишават бизнеса от възможността за защита от
административен произвол. Балансираният и разумен подход изисква санкциите за
нарушения по Глава седма „б“ да бъдат по-гъвкави и с по-плавно нарастване, като бъде
значително намалена горната граница за леки и не особено тежки нарушения.
II.

Относно Проекта на Правила за приоритизиране на искания за образуване
на производства по Глава девета и Глава дванадесета от Закона за защита
на конкуренцията

Целта на предлаганите Правила е да определят критериите и процедурата, при които
КЗК дефинира своите приоритети за правоприлагане и преценя дали подадено искане за
образуване на производство по чл. 38, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 9 от ЗЗК попада в обхвата на
тези приоритети. Оценяваме като положителен момент декларираното намерение чрез
Правилата да се осигури ефективно използване на ресурсите на КЗК и насочване на
усилията ѝ към предотвратяването и прекратяването на най-съществените нарушения на
конкуренцията. Смятаме обаче, че за да се осигури прозрачност, да се гарантира правото на
защита на подателите на искания за образуване на производства по ЗЗК, както и да се
гарантира обективност от КЗК при оценката дали подадено искане попада в обхвата на
определените приоритети, е необходимо внасяне на яснота по някои от предлаганите
текстове и/или дефинирането на използвани в Правилата понятия:
1) Един от основните критерии, които КЗК прилага при приоритизиране на
производствата по Глава девета и Глава дванадесета от ЗЗК, е дали конкретният
случай е довел или има вероятност да доведе до съществено влияние върху
конкуренцията на пазара. Правилата приемат, без нужда от по-нататъшен анализ, че
всички случаи на картели и стратегически злоупотреби влияят съществено върху
конкуренцията на пазара (чл. 4, ал. 2 от Правилата). И ако за „картел“ ЗЗК въвежда
легална дефиниция, понятието „стратегически злоупотреби“ е чуждо на българското
конкурентно право, в самите Правила също липсва уточнение.
2) Вероятност за съществено влияние върху конкуренцията на пазара ще се счита, че е
налице и когато съществуват индикации едно или две предприятия да имат
значителен пазарен дял (чл. 4, ал. 3 от Правилата). Не става ясно дали в тази
хипотеза трябва да има индикации за извършено нарушение или самият факт, че
предприятията имат значително пазарно присъствие, ги прави вече мишена за
приоритетно иницииране на преписки от КЗК. Изглежда второто разбиране е повероятно, което пък поражда безпокойства от несправедливо и дискриминационно
репресиране на едни пазарни участници, за сметка на други. На практика
предприятията с по-висок пазарен дял най-често спазват в по-голяма степен
правилата на конкуренцията поради съзнанието за значимото си пазарно присъствие,
по-малки пазарни участници обаче в бъдеще биха попаднали извън полезрението на
КЗК и това допълнително би намалило стимулите им за придържане към законовите
правила.
3) Съгласно Правилата най-голямото пряко или непряко отрицателно въздействие
върху потребителските интереси обикновено е налице, когато „цените са по-високи за

потребителите“ (чл. 5, ал. 2, първо предложение от Правилата). Текстът е неясен и
създава предпоставки за субективно прилагане. Използваната сравнителна форма
„по-високи“ създава внушение за това, че за други субекти цените са по-ниски. Ако
има такива субекти обаче, кои са те. Ако ли пък се има предвид хипотезата на
увеличаване на цените, то не винаги увеличаването на цени има „най-голямото пряко
или непряко отрицателно въздействие върху потребителските интереси“, особено на
динамични пазари, където цените са нестабилни и бързо променливи.
4) Друго най-голямо пряко или непряко отрицателно въздействие върху
потребителските интереси съгласно Правилата е налице когато „предлагането на
продукти/услуги и разнообразието им е по-малко“ (чл. 5, ал. 2, второ предложение от
Правилата). Отново остава неясно каква е логиката на този текст. Свободното
търсене и предлагане, вкл. подборът на асортимент от страна на предлагащия, са
едни от основните белези на свободния и конкурентен пазар. Намираме за
наложително текстът да бъде прецизиран.
5) В чл. 10 от Правилата се предлага оценката на твърдяните нелоялни търговски
практики по Глава седма „б“ да се прави не само въз основа на собствени критерии,
но и въз основа на критериите, прилагани за антитръстови нарушения (чл. 4-9 и чл.
11 от Правилата). Както отбелязахме по-горе, характерът на нарушенията е твърде
различен, за да се прави подобна механична привръзка. Намираме за необходимо
това препращане да бъде премахнато или да бъде съвсем ясно уредено кои
критерии за антитръстови нарушения по какъв начин биха били приложени.
6) Правилата също така предвиждат, че при оценката на твърдяна нелоялна търговска
практика по Глава седма „б“ КЗК прави преценка по отношение на „степен на ползата
за доставчика/други доставчици, произтичаща от намесата на КЗК и забраната на
нелоялната търговска практика“ (чл. 10, б. “е“ от Правилата). КЗК е призвана на първо
място да осигурява защита и условия за разширяване на конкуренцията като цяло, а
не да гарантира протекции и пазарно предимство на едни или други стопански
субекти. Това, че в правомощията й е включено разглеждането на нелоялни
търговски практики по Глава седма и Глава седма „б“, не трябва да я отклонява от
основните й приоритети. Всяко осигуряване на „ползи“ за един или друг доставчик
рискува да доведе до дисбаланси в пазарното поведение на участниците на
засегнатия пазар и в крайна сметка до изкуствено изкривяване на конкуренцията
вместо нейното запазване и разширяване.
7) На последно място, в чл. 10, б. „г“ от Правилата се предлага оценката на нелоялни
търговски практики по Глава седма „б“ да се прави включително въз основа на „данни
за същото или подобно поведение по отношение на други доставчици на съответния
купувач“. Не става ясно кой е източникът на тези данни – пазарът, доставчикът или
други доставчици. Като се има предвид предвиденото в чл. 14, ал. 1 от Правилата
правомощие на КЗК да извършва предварително проучване с цел изясняване на
факти и обстоятелства, свързани с представеното искане за образуване на
производство, може да се стигне дотам, че КЗК да ангажира необосновано голям
ресурс, за да идентифицира данни за същото или подобно поведение по отношение
на други доставчици на купувача. Това не само не съответства на тежестта на
нарушенията по Глава седма „б“ спрямо тежките антитръстови нарушения, но и
създава една свръхрегулация в тежест на бизнеса и в отклонение от целите на
закона.
Като цяло прави впечатление, че в Правилата липсва степенуване на видовете

нарушения с цел приоритетното им обработване, какъвто подход е възприет от други органи
по конкуренцията (напр. Prioritisation Policy of the Antimonopoly Office of the Slovak Republic,
налична на интернет страницата на институцията). Така напр. поради засягането на цели
пазари антитръстовите нарушения и по-специално hard-core картели, хоризонтални
споразумения, злоупотреба с господстващо положение и т.н. попадат по-често във фокуса на
органите по конкуренцията, за разлика от нелоялни търговски практики, ограничени само до
правоотношения между конкретни субекти. В тази връзка следва да се обмисли по-детайлно
диференциране и степенуване на типовете нарушения по примера на други държави членки.
III.

Предложения и препоръки

С оглед на изложеното по-горе правим следните основни предложения и препоръки
за подобряване и прецизиране на текстовете в Методиката и Правилата:
1. Правилата относно санкциите за антитръстови нарушения (по Глава трета и Глава
четвърта от ЗЗК или по чл. 101 или 102 от ДФЕС) не следва да бъдат променяни, тъй
като и в сегашния си вид предлагат достатъчно добър баланс между ефективност,
превенция и пропорционалност. Липсват каквито и да е индикации за това, че
налаганите от КЗК досега санкции за антитръстови нарушения не са дали добри
резултати. Ако се предприема каквото и да е изменение на санкционния режим в тази
част, то трябва да е предхождано от задълбочен анализ на досегашната практика по
санкциониране на КЗК, както и оценка на въздействието върху бизнеса и конкурентната
среда от евентуални изменения на санкционния режим.
2. Размерите на санкциите за нарушения по Глава седма също следва да се запазят, но
намираме за крайно наложително основата за изчисляване на санкциите да бъде
унифицирана с тази при антитръстовите нарушения, а именно релевантен да бъде само
относимият оборот, а не общите приходи от цялата извършвана от предприятието
дейност. Позволяваме си отново да обърнем внимание, че за разлика от антитръстовите
нарушения нелоялните търговски практики в далеч по-малка степен засягат
конкуренцията на пазарите, поради което и санкциите за тях не следва да превишават
санкциите за по-тежките конкурентни нарушения.
3. Санкциите по Глава седма „б“ следва да бъдат изцяло преработени, така че размерът им
да държи сметка за тежестта на нарушението и ефекта му върху пазара. По-специално
предлагаме да се въведе по-плавно нарастване на санкциите, като бъде значително
намалена горната граница за леки и не особено тежки нарушения, както следва: за леки
нарушения от 5 000 лв. до 30 000 лв., за не особено тежки нарушения до 150 000 лв., за
тежки нарушения до 300 000 лв.
4. Правилата относно приоритизиране на производствата по Глава девета и Глава
дванадесета следва да бъдат прецизирани и преструктурирани (по примера на други
държави-членки), така че приоритетът в работата на КЗК да бъде изместен върху
тежките антитръстови нарушения като картелиране и злоупотреба с господстващо
положение, които изкривяват конкуренцията на пазара, засягат широк кръг пазарни
участници и създават опасност от структурни изменения на пазара. Вместо това,
нарушения по Глава седма и Глава седма „б“, които имат ограничен негативен ефект в
отношенията между конкретни пазарни участници, не следва да отнемат необосновано
от ресурса на КЗК и да изместват основния фокус на работата й от значимите за пазара
и конкуренцията в страната случаи.
Надяваме се предложените от Сдружението за модерна търговия бележки,

направените коментари и предложения по Методиката и Правилата да бъдат съобразени
преди финалното приемане на актовете, включително като бъдат проведени необходимите
задълбочени анализи на промените и ефектите им при бъдещото правоприлагане.
Изразяваме готовност при преценка на Комисията за допълнително обсъждане на
изразените от нас позиции във време и формат, каквито Комисията счита за подходящи.

С уважение,
Николай Вълканов
Изпълнителен директор

