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 1. В чл. 50 от ЗЗК е уредено едно изключително важно правомощие на КЗК, а именно 
извършване проверки на място (т.нар. претърсване). Какво е мнението на кандидатите за 
това правомощие, особено по отношение необходимостта от издирване на доказателства за 
доказване на антитръстовите нарушения.  
 
 Отговор: Проверките на място са важно правомощие на КЗК в процеса на събиране на 

доказателства за установяване на антитръстови споразумения. Те се извършват след 

предварително съдебно разрешение и осигуряват успех при събирането на доказателствен 

материал само при условие, че се гарантира изненадващия ефект спрямо проверяваното 

предприятие. 

 Съгласно действащата разпоредба на чл. 51 ал. 6 от ЗЗК административният съд издава 

съдебни разрешения за извършване проверки на място, които подлежат на обжалване от 

предприятието в тридневен срок от уведомяването. Поради това възможността засегнатите 

предприятия да узнаят за подготвените от КЗК проверки намалява ефективността, като може да 

обезмисли прилагането на този способ за събиране на доказателства. Независимо от това КЗК 

има добри резултати в годините. Тук мога да дам пример за потвърдено от съда решение на 
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КЗК за забранено споразумение между производителите на олио, където в основата на 

доказването му са именно документи, открити в проверяваните офиси. 

Мойто мнение за решаването на този проблем е, че в ЗЗК следва да се предвиди правна 

норма, която по недвусмислен начин да регламентира, че засегнатите предприятия се считат за 

уведомени за издадените съдебни решения в момента на извършване на проверката на място. 

Такова предложение е направила и КЗК в годишния си отчет за 2014г. Освен това трябва да се 

предвиди и възможност за проверки на място при производства по секторни анализи. Това ще 

даде възможност КЗК да изземе документи, които да подпомогнат мотивацията за образуване 

на санкционни производства. 

 
 2. Какво е отношението им и към възможността откритите по време на проверката 
документи и доказателства, пораждащи съмнения за извършване на други нарушения по 
ЗЗК (извън това, за което се извършва претърсването), да могат да бъдат иззети и в бъдеще 
да послужат за образуване на друго производство (чл. 50, ал. 4 от ЗЗК)?  
 
 Отговор: Този въпрос е надлежно уреден в действащото антимонополно 

законодателство Комисията има възможност, в случай че по време на проверката на място или 

в следствие, при обработката на иззетите доказателства да разшири текущото производство 

или да образува нови производства за установяване на евентуални закононарушения. От 

практическа гледна точка, проверките на място следва да са целенасочени и бързи, 

вниманието на екипите следва да е концентрирано изцяло към търсените в конкретния случай 

доказателства за извършени нарушения. В заключение, търсенето и намирането на 

доказателства за други нарушения на ЗЗК не следва да е самоцел пред КЗК В случай, че такива 

се открият те могат и следва да послужат за иницииране на нови производства от комисията. 

 

 
 3. В чл. 101 от ЗЗК е уредена специална процедура за Освобождаване от санкция и 
намаляване на санкции. Целта й е да стимулира участниците в картел сами да разкрият 
участието си в нарушението, срещу което да бъдат освободени от санкция или санкцията им 
да бъде чувствително намалена. Няма информация обаче някое предприятие да се е 
възползвало от нея. Същевременно през 2011 г. КЗК прие Решение за Програма за 
освобождаване от санкция/намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в 
таен картел. Програмата все още не е заработила (в ЕС над 90% от разкритите от 
Европейската комисия (ЕК) картели са станали именно благодарение на прилагане на 
подобна програма). Какво е мнението на кандидатите по този въпрос и имат ли визия за това 
как Програмата може да се приведе в реално действие?  
 
 Отговор: Действащата програма за освобождаване или намаляване на санкциите е 

изцяло съобразена с добрите практики и политики на общността. Така приетата програма дава 

възможност на предприятие, което участва в картел /забранено споразумение/ да сътрудничи 

на КЗК, и по този начин да помогне за изсветляване на забраненото поведение на 

предприятията.  Съдействайки на работата на комисията това предприятие би избегнало 

налагането от страна на КЗК на каквата и да било санкция за неговото участие в този картел. 

Също така е предвидена възможност за намаляване размера на санкциите за всеки следващ 

участник в картела, който реши да сътрудничи на Комисията. 



 Така създадените условия предполагат активно участие на фирмите в Програмата за 

освобождаване и намаляване на санкциите, но в действителност, независимо, че тя е въведена 

още през 2011г., никое дружество не се е възползвало от тази възможност. Моето виждане за 

подобряване на тази действителност е като бъдат предприети стъпки в две посоки: 

 На първо място това е проактивна политика на КЗК по популяризирането на тази 

програма сред бизнеса във всеки от секторите на икономиката. Особено важно е то да става на 

разбираем за фирмите език, и да бъдат посочени всички ползи, които те могат да получат при 

едно такова сътрудничество. На второ място: по тясно взаимодействие с органите по 

конкуренция на страните членки на ЕС с положителен опит по прилагането на Програмата с цел 

прилагана на най добрите практики. 

 
 
 4. В чл. 104 от ЗЗК е уредена възможност за лицата, които са претърпели вреди 
вследствие на извършени по този закон нарушения, да предявят граждански искове за 
обезщетение. В този случай влязлото в сила решение на ВАС, което потвърждава решението 
на КЗК за установяване на извършено нарушение, има обвързваща сила относно валидността 
и законосъобразността на решението на КЗК. Това означава, че пострадалите лица не се 
налага да установяват пред граждански съд факта на извършеното нарушение и нарушителя, 
а само причинната връзка между нарушението и претърпяната от тях вреда или пропусната 
полза, както и техния размер. В европейската практика (на отделните държави членки) тази 
последица често се разглежда като по-тежка дори от налагането на имуществена санкция. 
Въпреки това тази възможност почти не се използва у нас или приключва с неуспех пред 
гражданския съд. Какви са причините за това според кандидатите и имат ли визия за това 
как може да се повиши ефективността на уредената в чл. 104 процедура, респективно да се 
засили нейния превантивен и възпиращ ефект?  
 
 Отговор: Възможността потребителите да имат право да предявят иск за обещетение в 

следствие на поведение на дружества, което противоречи на ЗЗК е още една правилна стъпка 

за по-ефективната работа на КЗК, а и възможност за възстановяване на вредите и пропуснатите 

ползи от ищците. 

 Да, в закона е уредена такава възможност, но въпреки това тя не се използва 

достатъчно често от засегнатите страни. 

 Този проблем не е само наш национален случай. В ЕС от години тече дискусия как тази 

възможност да бъде облечена във форма, която да бъде използана по най-добър начин. Така, в 

края на 2014 г. ЕК прие директива в тази насока, където детайлно са уредени стъпките за 

уеднаквяване на режимите в страните от ЕС- До края на 2016 г.всички държави членки следва 

при нужда да въведат промени в националното си законодателство по начин, който да не 

противоречи на принципите на директивата. 

 Оценка на това, доколко сме успели към този момент да се справим с нормативната 

рамка не мога да дам, тъй като този проблем е от компетенцията на Министерски съвет, 

където е сформирана междуведомствена работна група, която да изготви и предложи 

необходимите промени в законодателството. 



 Един от проблемите, който не е за подценяване е начина по който ще бъде изчисляван 

размера на обезщетения за претърпелите вреди дружества. Образно казано, всеки клиент на 

доставчик участвал в картел е претърпял някаква вреда, и изчисляването на количественото 

измерение на тази вреда е от съществено значение за ефективността на програмата.Точно тук е 

ролята на КЗК, където създаването и функционирането на качествена икономическа 

експертиза, ще даде реален тласък на този процес, чрез въвеждането и прлагането на най 

добрите европейски практики в областта. 

 Въвеждането на ясна и недвусмислена формула за калкулиране на вредите следва да 

бъде приоритет в краткосрочната програма на КЗК. 

 
 


