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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Определяне на вредите в производства по 
искове за обезщетение за вреди за 
нарушение на конкурентното право

Вредоносен характер на нарушенията на конкуренцията

Увреждане на обществения интерес от наличие на ефективен процес на пазарна
конкуренция

 Установяване на административни нарушения

 Налагане на административни наказания

 Цели на административното наказване

 Наказване на нарушителя

 Индивидуална и обща превенция

 Определяне на санкциите въз основа на приходите от продажби (оборота) на нарушителя

 Определяне на основния размер на санкцията в зависимост от тежестта на нарушението

 Определяне на законовия максимум на санкцията, която може да бъде наложена на предприятието

 Санкциите, налагани от ЕК и НОК, нямат обезщетителен характер
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Определяне на вредите в производства по 
искове за обезщетение за вреди за 
нарушение на конкурентното право

Вредоносен характер на нарушенията на конкуренцията (продължение)

Увреждане на индивидуални интереси на физически и юридически лица

 Увредени лица

 Реални или потенциални конкуренти на нарушителя

 Предприятия доставчици на нарушителя

 Предприятия клиенти на нарушителя

 Потребители на съответните стоки или услуги, засегнати от нарушението

 Обезщетение на вреди

 Цел на обезщетението на вреди

 Отстраняване на вредите, причинени от нарушението

 Възстановяване на действителното положение, в което увреденото лице би се намирало, ако

нарушението не беше извършено
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Определяне на вредите в производства по 
искове за обезщетение за вреди за 
нарушение на конкурентното право

Правна основа на обезщетението на вредите, причинени от нарушения на

конкуренцията

 Директен ефект на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС

 Харта на основните права на Европейския съюз

 Право на собственост (чл. 17 от Хартата)

 Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес (чл. 47 от Хартата)

 Юриспруденция на СЕС

 Право на иск за обезщетение на вреди, причинени от нарушение на конкуренцията

 Съдържание на правото на иск

 Обезщетение за действителна загуба

 Обезщетение за пропусната полза

 Лихва от момента на възникване на вредите до изплащане на обезщетението
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Определяне на вредите в производства по 
искове за обезщетение за вреди за 
нарушение на конкурентното право

Упражняване на правото на иск за обезщетение на вреди, причинени от нарушения

на конкуренцията

 Принципи на правоприлагането

 Принцип на процесуалната автономия

 Принцип на ефективността

 Принцип на еквивалентността

 Доказване на вредите и техния размер

 Стандарт на доказване

 Тежест на доказване

 Правомощия на съда при определяне на размера на вредите

 Прилагане на приблизителни оценки на вредите

 Определяне на размера на вредите по справедливост
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Определяне на вредите в производства по 
искове за обезщетение за вреди за 
нарушение на конкурентното право

Насоки на ЕК относно определянето на размера на вредите

 Съобщение на ЕК относно определянето на размера на вредата при
искове за обезщетения за нарушения на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС
(2013/C 167/07)

 Практическо ръководство за количествено определяне на вредата при
искове за обезщетения за нарушения на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Роля на Практическото ръководство на ЕК за 
определяне на вредите от нарушения на 
конкурентното право

Същност и обхват на практическото ръководство

 Неюридически (политически) акт

 Политическа инициатива на ЕК

 Акт, издаден в съответствие с принципа за лоялно сътрудничество

 Акт без правно-обвързващ ефект

 Не предоставя правомощия на националните съдилища

 Не води до изменение или допълнение на правни норми

 Не засяга права и задължения на физически или юридически лица

 Не изменя стандарта и тежестта на доказване съгласно националното право

 Документ с информативен характер

 Сведения относно видовете вреди, които се причиняват от различните нарушения на конкуренцията

 Сведения относно наличните методи и техники за определяне на размера на вредите
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Роля на Практическото ръководство на ЕК за 
определяне на вредите от нарушения на 
конкурентното право

Цели на практическото ръководство

 Повишаване на ефективността на исковете за обезщетение на вреди

 Повишаване на предвидимостта и правната сигурност при искове за обезщетение

 Стимулиране на алтернативните способи за решаване на спорове за вреди

Структура на практическото ръководство

 Методи за определяне на вреди, причинени от нарушения, които водят до повишаване на

цените или намаляване на търсенето

 Методи за определяне на вреди, причинени от нарушения, които водят до затваряне на пазара

или изключване на конкуренти

 Методи за определяне на вреди, които водят до понижаване на качеството на продуктите или

до ограничаване на иновациите
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Категории вреди, разглеждани в Ръководството

 Вреди, причинени от нарушения, които водят до повишаване на цените или
намаляване на търсенето

 Вреди, причинени от нарушения, които водят до затваряне на пазара или

изключване на конкуренти

 Вреди, които водят до понижаване на качеството на продуктите или до

ограничаване на иновациите
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Преглед на представените в Практическото 
ръководство на ЕК методи за определяне на 
вредите от нарушения на конкурентното право



Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Икономически методи за съставяне на сценарий за липса на нарушение с
цел определяне на размера на вредите

 Сравнителен анализ във времето на един и същ пазар

 Период преди нарушението (съпоставяне на времевите периоди „преди и по време на“)

 Период след нарушението (съпоставяне на времевите периоди „по време на и след“)

 Периоди преди и след нарушението (съпоставяне на времевите периоди „преди, по
време на и след“)

 Сравнителен анализ с данни от други географски пазари

 Сравнителен анализ с данни от други продуктови пазари

 Сравнителен анализ на различни вреви период и различни продуктиви/георграфски
пазари (метод „разлика в разликите“)
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Преглед на представените в Практическото 
ръководство на ЕК методи за определяне на 
вредите от нарушения на конкурентното право



Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Икономически методи за съставяне на сценарий за липса на
нарушение за целите на определяне на размера на вредите
(продължение)

 Особености при избора на метод за осъществяване на сравнителен анализ

 Съпоставимост на данните в отделни времеви периоди (избор на данни-
индивидуални, усреднени, интерполация на данни, данни с корекции и др.)

 Съпоставимост на пазарните характеристики - структура на пазара, участници на
пазара, специфики на търсенето и предлагането, възможности за преливане на
ефект от нарушението на съседен пазар (географски или продуктов)

 Степен на сходство между отделните ценови компоненти

 Ефекти на други непазарни процеси - изменение на начините на отчитане и други
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ръководство на ЕК методи за определяне на 
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Икономически методи за съставяне на сценарий за липса на
нарушение при определяне на размера на вредите

 Регресионен анализ

 Метод на моделиране на взаимовръзки между отделни променливи, оказващи
влияние върху анализирана величина

 Позволява да бъде изчислен „ефекта“ от конкретно изменение на една променлива
върху друга

 Позволява да бъде направена „прогноза“ за развитие на анализирана величина във
времето с оглед наблюдавани изменения при други

 Особености на регресионния анализ

 Всяка една променлива величина, оказваща влияния върху величината подлежаща
на анализ, трябва да бъде отчетена при осъществяването на анализа
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Други методи за съставяне на сценарий за липса на нарушение при
определяне на размера на вредите

 Симулационни модели

 Моделиране на предлагането (анализ на отношенията между конкурентите на
пазара)

 Моделиране на търсенето

 Разходен и финансов модел

 Разработва се сценарий за „разумна“ печалба при липса на нарушение

 Разработва се финансов анализ за остойностяване на загуби
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Остойностяване на вреди, настъпили в резултат на нарушения,
водещи до повишение на цените

 Видове антиконкурентни практики, които биха могли да доведат до повишение
на цените

 Ценови картели

 Ексесивно ценообрaзуване

 Практики имащи за цел да ограничат производството или да бъдат разпределени
клиенти или пазари
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Въведение в концепцията за прехвърляне на вреди, настъпили в
резултат на повишение на цените

 Фигура 1: Теоритични сценарии при прехвърляне на вреди
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Въведение в концепцията за остойностяване на вреди в следствие на
повишение на цените (Сценарий 1)

 Фигура 2: Въздействие върху пазарa възникнало в следствие на нарушение (Сценарий 1)
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Преглед на представените в Практическото 
ръководство на ЕК методи за определяне на 
вредите от нарушения на конкурентното право

P1- цена на продукта след началото на нарушението;

P0- цена на продукта преди началото на 

нарушението;

C1- разход за производството на единица продукт 

след началото на нарушението;

C0- разход за производството на единица продукт 

преди началото на нарушението;

(P1- C1)- марж на печалба за единица продукт след 

началото на нарушението;

(P0 - C0)- марж на печалба за единица продукт след 

началото на нарушението;

Q1- количество търгувано на пазара след началото 

на нарушението;

Q0 - количество търгувано на пазара преди началото 

на нарушението
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национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Вреди, произтичащи от нарушение, водещо до повишение на цените

 Вреди от завишени цени за преки купувачи (C1 > C0)

 Вреди от завишени цени за непреки купувачи (P1 > P0)

 Намаление на търсенето (Q1 < Q0)

 „Количествен ефект“ - Намаление на маржа на печалба (пропуснати ползи) Q1*
(P1 – C1) < Q0* (P0 – C0)

Стойността на потенциален иск за вреди от страна на преките купувачи
следва да отрази ефекта от увеличението на цената и пропуснатите ползи в
резултат на намаленото търсене

В допълнение следва да бъде отчетена и прехвърлената на следващо
пазарно ниво част от надценката
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на
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Подход при определянето на размера на вредите
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Вредата към директни и 

индиректни клиенти е 

подценена 

Позитивен ефект от прехвърляне 

Вреда= Надценка- Ефект от 
прехвърляне + ефект от 

намаление на продажбите 

Без изчисление на ефекта 
върху прода 

Оценка на ефекта 
онамаление на продажбите 
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Хипотетичен казус: „Картелът на мелничарите“

 Пазар на брашно

 Географско измерение на пазара - национален пазар

 Участници - четири мелнични компании (Мелница А, Мелница Б, Мелница В и
Мелница Г)

 Доставчици на зърнени култури - множество фермери

 Купувачи - пекарни, които продават на крайни клиенти и супермаркети

 Период на нарушението - 01 януари 2005 - 31 декември 2007

 Предявен иск за вреда от страна на пекарна - купувач
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Хипотетичен казус: „Картелът на мелничарите“

Приложим анализ

 …

 …

 …

 …

 …

 …
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Остойностяване на вреди в резултат от изключващи практики

 Ефекти от изключващи практики

 Цялостно изключване на конкурент от конкретно пазарно ниво

 Намаляване на пазарния дял на конкурент на конкретно пазарно ниво

 Възпрепятстване навлизането на нов пазарен участник

 В дългосрочен план тези практики, биха могли да произведат следните резултати:

 Повишение на цените на продукти

 Влошаване на качеството на продукти

 Ограничено продуктово разнообразие
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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмата за обучение на

национални съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

Остойностяване на вреди в резултат на изключващи практики

 Конкретни предизвикателства при остойностяването на вреди от подобни
практики

 Трудности при съставяне на сценарий за развитието на пазара след
преустановяване на практиката (при липса на реално навлизане на пазара)

 Ограничаване на предявените вреди до размера на разходи за навлизане на пазара

 Невъзможност да бъде съставен реалистичен сценарий, който да отрази
конкурентните отношения на пазара
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Хипотетичен казус: „Отказ на доставка на ключова суровина“

 Съответен пазар - пазар на ключова суровина за производство на индустриални разтворители

 Засегнат пазар на продажба на индустриални разтворители

 Географско измерение на пазара - национален с ефект върху търговията на държавите-
членки

 Участници на съответния пазар - предприятие с господстващо положение - УърлдКо АД

 Участници на засегнатия пазар - предприятие Хими ООД и дъщерно дружество на УърлдКо
АД (Юнивърс ЕООД)

 Купувачи - индустриални клиенти

 Период на нарушението - отказ от доставка с начало 2006 г.

 Дружеството Хими ООД прекратява дейността си през 2010 г.

 Предявен иск за вреда от страна на Хими ООД
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Хипотетичен казус: „Отказ на доставка на ключова суровина“

Приложим анализ

 …

 …

 …

 …

 …

 …
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Остойностяване на вреди в резултат на изключващи практики

 Възпрепятстване навлизането на конкуренти

 Ограничаване на предявените вреди до размера на разходи за навлизане на пазара

 Компенсации за бъдещи загуби

 Изчисление на очаквани приходи на база приходи от периода преди началото на
нарушението

 Остойностяване на вреди за крайни купувачи
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Правна информация: Настоящата презентация отразява единствено и само възгледите на авторите ѝ и организацията,

отговорна за изпълнението на проекта - Фондация "ЛИБРе", и Европейската комисия не е отговорна за използването на

съдържащата се тук информация. Повече информация за организацията може да намерите на адрес:

http://libreresearchgroup.org
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