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Български съдебна и ведомствена практика по Закона за защита на 

конкуренцията (Анотация) 

 

Общи положения, субекти, компетентност: 

 

а. Съдебна практика: 

 

I. “Диференцирането на правомощията на Комисията и 
националните органи по конкуренцията на държавите членки във 
връзка с прилагането на членовете 81 и 82 от ДЕО, сега чл.101 и 
чл.102 от ДФЕС, изрично е предвидено с разпоредбите на чл.4 и 
чл.5 от Регламента. От тези текстове може да се направи извод, 
че приложимите в областта на конкурентното право разпоредби 
на общностното право не изключват прилагането на процедурни 
правила, които са предвидени в националното право.” –  
Определение № 7385 от 30.05.2013 г. по адм. д. № 6825/2013 на 
Върховния административен съд 

 

II. “Всяко действие, осъществено в нарушение на правилата за 
добросъвестна и лоялна конкуренция, подлежи на санкциониране 
от КЗК, за което тя има правомощие и да се самосезира.” –
Решение № 4216 от 19.04.2006 г. на ВАС по адм. д. № 9404/2005 
г., докладчик съдията Милка Панчева 

 

III. “По принцип, на основание чл. 38, т. 1 от ЗЗД, КЗК може служебно 
да започне производство за установяване нарушение на 
конкурентното право, като на основание чл. 77, ал. 2, т. 1 от ЗЗК 
с определение може да приеме и нови твърдения за извършено 
нарушение на закона по реда на чл. 74, ал. 1, т. 3 от ЗЗК. Тези 
правомощия обаче тя упражнява по своя преценка, поради което 
пасивното й поведение в настоящото административно 
производство не може да бъде санкционирано с отмяна на 
постановения административен акт.” – Решение № 2321 от 
16.02.2012 г. по адм. д. № 8930/2011 на Върховния 
административен съд 
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IV. “След като ЗЗК се прилага и спрямо органите на изпълнителната 
власт и същите могат да бъдат субект, осъществяващ 
противоправно на разпоредбите на ЗЗК нарушение, то няма 
основание други държавно-обществени органи, каквато се явява 
НЗОК, да бъдат изключени като субекти на евентуално 
нарушение на разпоредбите на ЗЗК.” – Решение № 6097 от 
07.06.2006 г. на ВАС по адм. д. № 197/2006 г., докладчик 
съдията Таня Радкова 
 

V. “Приложното поле на ЗЗК обхваща дейността на държавните 
органи, които могат да бъдат субекти на нарушение по смисъла 
на ЗЗК, ако изрично или мълчаливо предотвратяват, ограничават, 
нарушават или могат да предотвратят, ограничат или нарушат 
конкуренцията в страната.” – Решение №10307 от 11.07.2011 г. 
на ВАС по адм. д. № 6069 / 2011.г, докладчик съдията Кремена 
Хараланова 

 

VI. “С оглед разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 4 ЗЗК, физически лица 
могат да извършат нарушение по Закона за защита на 
конкуренцията в две хипотези: а) когато извършват 
самостоятелно стопанска дейност и осъществят нарушение, или 
б) когато съдействат на съответното юридическо лице да 
осъществи нелоялна конкуренция.” – Решение №10448 от 
12.07.2011 г. на ВАС по адм. д. № 10565 / 2010.г, докладчик 
съдията Соня Янкулова 
 

VII. “Олигополният пазар се характеризира с малко на брой 
участници, като при относително еднаквите пазарни дялове на 
участниците в олигопола нито един от тях не е в състояние да има 
напълно независимо пазарно поведение. Когато всички 
предприятия са от еднакъв мащаб, олигополът е симетричен. В 
случаите на изявен лидер на олигополния пазар (предприятие с 
господстващо положение) е налице асиметричен олигопол.” – 
Решение № 5085 от 06.04.2012 г. по адм. д. № 10134/2011 на 
Върховния административен съд 
 

б. Административна практика:  

 

I. “Както КЗК нееднократно е посочвала в свои решения по чл. 28 от 
ЗЗК, правилата на конкуренцията на ЕС включват разпоредби, 
засягащи дейността на предприятията (Дял VII, Глава 1, Раздел 
1, чл. 101-106 ДФЕС), както и разпоредби, засягащи държавните 

http://www.constantproject.eu/
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%97%D0%9A_2008_99213%23%D1%87%D0%BB28');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%97%D0%9A_2008_99213');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%94%D0%A4%D0%95%D0%A1%23%D1%87%D0%BB101-106');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%94%D0%A4%D0%95%D0%A1');


Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския 

съюз по Програмата за обучение на национални съдии по договор 

№ SI.738369-HT.4989 

 

  http://www.constantproject.eu  
 
 

  3 / 14 

помощи (Дял VII, Глава 1, Раздел 1, чл. 107-109 ДФЕС). 
Прилагането на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС е предмет на 
паралелна и децентрализирана компетентност между 
Европейската комисия и националните органи по конкуренцията 
в съответствие с юрисдикционния критерий за приложимост на 
правото на ЕС и реда за разпределение на компетентността, 
регламентиран във вторичното право на ЕС в областта на 
конкуренцията. Що се отнася до правилата по отношение на 
държавните помощи, в чл. 108 от ДФЕС е установена 
изключителна компетентност за Европейската комисия да 
квалифицира конкретна мярка на страна членка като държавна 
помощ, както и да се произнася относно съвместимостта на 
дадена схема или индивидуална мярка за предоставяне на 
държавна помощ с правото на ЕС в областта на държавните 
помощи.” - Решение № 898 от 01.11.2016 г. по преписка вх. № 
КЗК - 791 / 2016 г., (закрито заседание) на Комисията за защита 
на конкуренцията 
 

II. “При съпоставянето на понятията „търговска дейност" по смисъла 
на ТЗ и „стопанска дейност" по смисъла на ЗЗК е видно, че 
повечето от изброените в чл. 1, ал. 1 от ТЗ видове сделки биха 
попаднали безспорно в обхвата на понятието „стопанска дейност" 
по смисъла на ЗЗК. Наред с това дефиницията за „стопанска 
дейност" в ЗЗК е с по-широк обхват от понятието „търговска 
дейност" поради това, че в него могат да попаднат всякакви 
действия на юридически или физически лица, или 
неперсонифицирани образувания, независимо от това дали 
същите са правосубектни и по търговското право.” – Решение № 
150 от 14.02.2013 г. по преписка вх. № КЗК - 53/2012г., (закрито 
заседание) на Комисията за защита на конкуренцията 

 

III. “Общата уредба на нищожността на договорите по ЗЗД намира 
приложение и по отношение на картелните споразумения по 
смисъла на ЗЗК. Този вид договори са нищожни, поради 
противоречието им на императивните норми на закона, а именно 
- общата забрана по чл. 15 от ЗЗК или чл. 101 от ДФЕС. 
При наличие на противоправно поведение, което е забранено 

съгласно чл. 15 от ЗЗК или чл. 101 от ДФЕС, паралелно настъпват 

две правни последици: 

отговорност на участниците в споразумението, поради 

нарушение на общата забрана. В този случай органите по 

конкуренция на страните членки или Европейската комисия са 

оправомощени да квалифицират това поведение като 
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административно нарушение на антитръстовите правила да 

наложат съответните санкции на нарушителите. 

- автоматична недействителност на споразумението или 

решението, като по този начин се засяга, изцяло или отчасти, 

неговото правно действие във времето, пространството и по 

отношение на лицата. В този случай не е необходимо 

установяването на нищожността на договора от съответния 

правоприлагащ орган - тя настъпва автоматично по силата на 

закона. 

Картелните споразумения, поради своята нищожност, не 

пораждат никакви права и задължения за страните по него и за 

трети лица още от момента на сключването им. С оглед на това 

всяко лице може да се позове на тяхната нищожност и на липсата 

на правни последици. При евентуално възникване на спор 

относно наличието на основание за нищожността на определено 

споразумение, страните по него и всяко заинтересовано лице 

може да предяви пред компетентния съд иск за обявяване на 

нищожността. Едновременно с това обявяване на нищожността 

на споразумението може да бъде поискана и във висящо 

гражданско дело, при положение че въпросът за 

действителността на споразумението е от съществено значение 

за изхода на делото. Тази ситуация би могла да възникне 

например при образувано производство за реализиране на 

договорна отговорност на частноправен субект за неизпълнение 

на договор, представляващ забранено споразумение по смисъла 

на чл. 15 от ЗЗК или чл. 101 от ДФЕС. 

Следва да се подчертае също така, че предявяването на 

нищожността на картелните споразумения и позоваването на 

нищожността им не са ограничени във времето. Освен това, не е 

необходимо и установяване на извършеното нарушение на 

общата забрана от страна на компетентните органи - 

Европейската комисия или национален орган по конкуренция…” - 

Решение № 349 от 22.03.2011 г. по преписка вх. № КЗК- 

161/2011г., (закрито заседание) на Комисията за защита на 

конкуренцията 

 

IV. “Нормативната уредба въвежда две хипотези, които изключват 
нищожността на забранените споразумения: 
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- споразумението има незначителен ефект върху конкуренцията 

по смисъла на чл. 16 от ЗЗК или Насоките на Европейската 

комисия относно споразуменията с незначителен ефект; 

- споразумението отговаря на изискванията по чл. 17, ал. 1 от ЗЗК 

или чл. 101, параграф 3 от ДФЕС и попада в обхвата на Решение 

№ 55/2011 г. на КЗК или съответния регламент на Европейската 

комисия за групово освобождаване от общата забрана. 

Споразумения, които отговарят на съответните условия за 

освобождаване от забраната, се считат за валидни и пораждат 

правно действие. 

От обхвата на това правило обаче са изключени картелите. 

Поради изключително вредният им ефект върху конкуренцията на 

съответния пазар картелите не могат да бъдат изключени от 

обхвата на общата забрана по чл. 15 от ЗЗК и чл. 101 от ДФЕС, 

като бъде приложено правилото de minimis по чл. 16 от ЗЗК и 

условията за групово освобождаване от забраната по чл. 17, ал. 

1 от закона и чл. 101, параграф 3 от ДФЕС.” - Решение № 349 от 

22.03.2011 г. по преписка вх. № КЗК- 161/2011г., (закрито 

заседание) на Комисията за защита на конкуренцията 

 

V. “За да може да бъде ангажирана отговорността на физическото 
лице за извършено нарушение на ЗЗК, следва да бъде доказано, 
че физическото лице извършва такава дейност, резултатите от 
която са предназначени за пазара.” – Решение № 910 от 
15.09.2009 г. по преписка вх. № КЗК- 336/2009г., (закрито 
заседание) на Комисията за защита на конкуренцията 
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Злоупотреба с господстващо положение (чл.21 ЗЗК) 

 

а. Съдебна практика: 

 

I. “Най-точна и пълна дефиниция на понятието „злоупотреба с 
господстващо положение“ е дадена в случая Hoffman La-Rocheл. 
В него СЕО постановява, че „концепцията за злоупотребата е 
обективна концепция, касаеща поведение на предприятие с 
господстващо положение, способно да влияе върху структурата 
на пазара, в резултат на което се уврежда конкуренцията, като се 
възпрепятства поддържането на съществуващото й ниво на 
пазара или развитието й, и това става чрез средства, различни от 
тези, които са типични за нормалната конкурентна среда.” – 
Решение № 10524 от 12.10.2015 г. по адм. д. № 9059 / 2015 на 
Върховния административен съд 

 

II. “В производството по установяване на нарушения по чл. 21 от ЗЗК 
първата и най - важна стъпка е правилно да се определи 
съответният пазар, на който е осъществено предполагаемото 
нарушение, което е предпоставка за извършването на анализа 
относно наличието или липсата на господстващо положение на 
съответния пазар от страна на разследваното предприятие.” – 
Решение № 1008 от 27.01.2014 г. по адм. д. № 8077/2013 на 
Върховния административен съд 

 

III. “Неправилното определяне на предметните или географските 
граници на съответния пазар логически опорочава по дефиниция 
извода за наличие на господстващо положение, тъй като го прави 
необоснован, а оттам става невъзможно да се установи 
нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо 
пазарно положение, което не е доказано.” – Решение № 1008 от 
27.01.2014 г. по адм. д. № 8077/2013 на Върховния 
административен съд 

 

IV. “Ще е налице господстващо положение на предприятие, което 
разполага с такава икономическа сила, която му позволява да се 
държи на пазара и да взема своите стратегически решения 
независимо и без да се съобразява със своите конкуренти и 
купувачи.” – Решение № 5085 от 06.04.2012 г. по адм. д. № 
10134/2011 на Върховния административен съд 
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V. “За да бъде изпълнен съставът на тази разпоредба (чл. 21, т. 1 от 
ЗЗК) следва да се установи, че нейния адресат е предприятие, да 
се дефинира съответния пазар, на който то осъществява 
дейността си, да се установи, че то има господстващо положение 
на пазара по смисъла на чл. 20 от ЗЗК, да се докаже, че с 
поведението си това предприятие може да повлияе отрицателно 
върху конкуренцията и да засегне интересите на потребителите и 
да се докаже налагане на нелоялни търговски условия.” – 
Решение № 10524 от 12.10.2015 г. по адм. д. № 9059 / 2015 на 
Върховния административен съд 

 

VI. “…деянието (чл.21 ЗЗК бел.ред.) е съставомерно както при 
реален, така и при потенциален негативен ефект върху 
конкуренцията и върху потребителите.” – Решение №10869 от 
22.07.2011 г. на ВАС по адм. д. № 8686 / 2010.г, докладчик 
съдията Иван Раденков 

 

VII. “За съставомерност на деянието по чл. 21, т. 5 от ЗЗК е 
достатъчно да е налице опасност от настъпване на 
антиконкурентни последици — „може да предотврати, ограничи 
или наруши конкуренцията". Не следва задължително да е 
налице реално настъпване на крайния неблагоприятен ефект от 
ликвидиране на конкуренти.” – Решение № 7727 от 31.05.2012 г. 
по адм. д. № 7401/2011 на Върховния административен съд 

 

VIII. “Необоснованият отказ за достъп до съществено съоръжение, 
собственост на едно предприятие, необходимо за осъществяване 
на стопанската дейност на негови конкуренти, е вид злоупотреба 
с господстващо положение, което води до засилване на 
пазарната позиция на един за сметка на останалите стопански 
субекти. За да е налице злоупотреба с господстващо положение, 
е необходимо да се определи съответният пазар и да се установи 
ефектът на действията на предприятието върху конкурентната 
среда.” – Решение №2926 от 13.03.2008 г. на ВАС по адм. д. № 
10740 / 2007.г, докладчик съдията Жанета Петрова 

 

IX. “Налице е нарушение на чл.21, ал.1, т.5 от ЗЗК както при 
първоначален отказ от доставка, така и при прекратяване на 
дългосрочно установени търговски отношения, като се изисква 
доказване и на целта на господстващото предприятие да 
възпрепятства стопанската дейност на клиента.” – Решение № 
6333 от 10.05.2013 г. по адм. д. № 8303/2012 на Върховния 
административен съд 

 

http://www.constantproject.eu/


Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския 

съюз по Програмата за обучение на национални съдии по договор 

№ SI.738369-HT.4989 

 

  http://www.constantproject.eu  
 
 

  8 / 14 

X. “Разпоредбата на чл. 18, т. 3 от ЗЗК (понастоящем чл. 21, т. 3 ЗЗК 
бел.ред.) въвежда забрана за прилагане на различни условия за 
един и същ вид договори по отношение на определени партньори, 
с което те се поставят в неравноправно положение като 
конкуренти. Фактическият състав на тази разпоредба предполага, 
че господстващото предприятие прилага диференцирани условия 
във връзка с еднакви по вид договори спрямо някои от своите 
клиенти, в резултат на което се увреждат техните интереси и се 
намалява конкурентноспособността им.”  – Решение № 6480 от 
22.06.2007 г. на ВАС по адм. д. № 12372/2006 г., докладчик 
съдията Таня Вачева 

 

XI. “Необоснован отказ за сключване на договор по чл. 18, т. 5 от ЗЗК 
(понастоящем чл. 21, т. 5 ЗЗК бел.ред.) е налице, когато обект на 
отказания договор е стока или услуга, предлагана от 
предприятието на съответния продуктов и географски пазар, на 
което то е господстващо по смисъла на чл. 17 от ЗЗК [чл. 20 ЗЗК].” 
– Решение № 8098 от 08.08.2007 г. на ВАС по адм. д. № 
4876/2006 г., докладчик съдията Юлия Ковачева 

 

XII. “Забраненото поведение по чл. 21 от ЗЗК с оглед на неговия 
ефект може да се раздели в две групи: поведение с отстраняващ 
конкурентите от пазара ефект (структурна злоупотреба) - във 
вреда на настоящи или потенциални конкуренти, и 
експлоатативна злоупотреба - във вреда на лицата, които зависят 
от господстващото дружество при доставката и потреблението на 
определена услуга, като предпоставка за възможността за 
възникване на злоупотреба от първата група е съществуването 
на реална или потенциална конкуренция за господстващото 
предприятие на съответния пазар или на свързан пазар.” – 
Решение № 12529 от 10.10.2012 г. по адм. д. № 1379/2012 на 
Върховния административен съд 
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б. Административна практика: 

 

I. “В действащата норма на чл. 21 от ЗЗК, аналогично на чл. 102 от 
ДФЕС, се съдържат елементите на фактическия състав на 
злоупотребата с монополно или господстващо положение, а 
именно: наличието на предприятие с монополно или 
господстващо положение; едностранно поведение и 
антиконкурентен ефект.” – Решение № 1090 от 25.09.2012 г. по 
преписка вх. № КЗК - 913/2012г., (закрито заседание) на 
Комисията за защита на конкуренцията 
 

II. “Формите на забранено едностранно поведение, разписани в чл. 
21, т. 1 - 5 от ЗЗК, не следва да се разглеждат като специални, 
самостоятелни състави на злоупотреба, а само като примерни 
проявни форми на забранено едностранно поведение на 
предприятията.” – Решение № 1090 от 25.09.2012 г. по преписка 
вх. № КЗК - 913/2012г., (закрито заседание) на Комисията за 
защита на конкуренцията 
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Нелоялна конкуренция (глава VII ЗЗК) 

 

а. Съдебна практика 

 

I. “Нарушенията в глава VІІ от ЗЗК, независимо от формата на 
изпълнителното деяние, са винаги резултатни, а не на просто 
извършване.” – Решение № 15918 от 12.12.2012 г. по адм. д. № 
12798/2012 на Върховния административен съд 

 

II. “Разпоредбата на чл. 29 ЗЗК въвежда обща забрана за 
извършване на всякакви действия или бездействия при 
осъществяването на стопанска дейност, които са в противоречие 
с добросъвестната търговска практика и увреждат или могат да 
увредят интересите на конкурентите. Изключително широкото 
определение за забрана на конкуренцията предполага и широка 
защита при евентуално извършване на нарушения на 
добросъвестната търговска практика.” – Решение № 10440 от 
09.10.2015 г. по адм. д. № 8800 / 2015 на Върховния 
административен съд 

 

III. “В чл. 29 ЗЗК е установена обща забрана за нелоялна 
конкуренция, която има субсидиарен характер и намира 
самостоятелно приложение само когато разследваното деяние не 
може да бъде подведено под някой от специалните състави, 
регламентирани в глава VІІ ЗЗК (чл. 30 - чл. 37 ЗЗК).” – Решение 
№ 1283 от 08.02.2016 г. по адм. д. № 9781 / 2015 на Върховния 
административен съд 

 

IV. “Нарушенията в областта на нелоялната конкуренция се 
характеризират поначало с по-ниска степен на обществена 
опасност в сравнение с останалите видове нарушения по ЗЗК, 
доколкото не са свързани с изкривяване на конкурентната среда 
и с деформиране на пазара.” – Решение № 3072 от 01.03.2012 г. 
по адм. д. № 13666/2011 на Върховния административен съд 
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б. Административна практика: 

 

I. “Поведението на стопанския субект би влязло в противоречие с 
добросъвестната търговска практика тогава, когато е в 
противоречие с нормативно установени правила, уреждащи 
дадена стопанска дейност, или противоречи на обичайната 
търговска практика, а когато и такава не е наложена - на добрите 
нрави.” – Решение № 561 от 17.05.2012 г. по преписка вх. № 
КЗК - 98/2012г. на Комисията за защита на конкуренцията 

 

II. “В настоящото производство се установи по несъмнен начин, че 
ответните страни (Юбер Б.В. и Разиер Оперейшънс Б.В. бел.ред) 
не поставят изисквания пред изпълнителя на превоза да отговаря 
на определените в българското законодателство изисквания към 
шофьорите и техните автомобили, а именно лицензи и 
разрешителни за извършване на таксиметров превоз. В този 
смисъл при предоставянето на процесната услуга Юбер Б.В. и 
Разиер Опърейшънс Б.В. нарушават добросъвестната търговска 
практика поради противоречие с нормативно установените 
правила, уреждащи извършването на таксиметровия превоз. 
Посредством липсата на изрично изискване от страна на 
ответните дружества към водачите, фактически осъществяващи 
превоза, да отговарят на нормативно установените правила, по 
същество Юбер Б.В. и Разиер създават условия за заобикаляне 
на закона, спестявайки на ползвателите-водачи средствата за 
издаване на необходимите лицензи и разрешителни за 
извършване на таксиметров превоз. Комисията счита, че така 
описаното поведение на ответните дружества следва да се 
определи като недобросъвестна практика в разрез с лоялната 
конкуренция. По този начин ответните страни нарушават 
правилата на честната конкуренция, като си осигуряват нелоялно 
предимство и извличат икономическа полза от това поведение.” – 
Решение № 540 от 30.06.2015г. по преписка вх. № КЗК-
227/2015г. на Комисията за защита на конкуренцията 

 

III. “При определяне на конкретния размер на съответната 
имуществена санкция, Комисията за защита на конкуренцията 
следва да отчете по-ниската степен на обществена опасност на 
нарушенията по глава седма от Закона за защита на 
конкуренцията, както и по-слабия антиконкурентен ефект върху 
пазарната среда в сравнение с останалите видове нарушения по 
ЗЗК.” – Решение № 346 от 31.03.2010 г. по преписка вх. № КЗК- 
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841/2009г., (закрито заседание) на Комисията за защита на 
конкуренцията 

 

IV. “Нормата на чл. 29 от ЗЗК има самостоятелно приложение и не е 
обвързана със задължителното наличие на обстоятелства по 
някой от специалните текстове на закона.” – Решение № 1000 от 
23.07.2014 г. по преписка вх. № КЗК - 387/2014г. на Комисията 
за защита на конкуренцията 

 

V. “Условие за прилагане на разпоредбата на чл. 29 от ЗЗК, е 
наличието на конкурентни отношения между страните. 
Принципно, за да са налице отношения на конкуренция, страните 
трябва да извършват своята стопанска дейност на един и същ 
съответен пазар, а това е така, когато предлагат стоки или услуги, 
които могат да се приемат от потребителите като 
взаимнозаменяеми по отношение на техните характеристики, 
предназначение и цени, от една страна, и от друга - предлагат 
тези стоки или услуги в границите на една и съща територия.” 
Решение № 503 от 20.04.2011 г. по преписка вх. № КЗК -
10/03.01.2011г., (закрито заседание) на Комисията за защита 
на конкуренцията 
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Производство пред КЗК 

 

I. “Поемането на задължения по чл. 75, ал. 1 от ЗЗК и одобряването 
им с решение на КЗК по чл. 75, ал. 2 от ЗЗК е нов правен институт 
на националното право, реципиран от чл. 9 (Ангажименти) от 
Регламент № 1/2003 г. на Съвета от 16.12.2002 г. относно 
изпълнение на правилата за конкуренция, предвидени в чл. 81 и 
чл. 82 от Договора за създаване на Европейската общност. Между 
тях обаче съществуват различия, които трябва да се вземат 
предвид при решаване на настоящото дело.” – Решение № 2321 
от 16.02.2012 г. по адм. д. № 8930/2011 на Върховния 
административен съд 

 

II. “Каквито и различия да съществуват между чл. 75 от ЗЗК и чл. 9 
от Регламент № 1/2003 г., те не могат да бъдат тълкувани в 
отклонение на идеята за създаване на този нов правен 
механизъм като алтернатива на производството по 
санкциониране.” – Решение № 2321 от 16.02.2012 г. по адм. д. 
№ 8930/2011 на Върховния административен съд 

 

III. “Дали да приеме предложението по чл. 75 ЗЗК е предоставено на 
КЗК в условията на оперативна самостоятелност.” – Решение № 
2321 от 16.02.2012 г. по адм. д. № 8930/2011 на Върховния 
административен съд 

 

IV. “Законът за защита на конкуренцията е създал специално 
административно производство, в т.ч. и специален ред за 
събиране на доказателства и за произнасяне на органа, по глава 
девета поради което намира приложение общия принцип в 
правото lex specialis derogat legi generali. Общият процесуален 
закон - АПК, следователно, ще намери приложение дотолкова, 
доколкото специалният е оставил нерегламентирани съответните 
отношения.” – Решение №11098 от 10.08.2011 г. на ВАС по адм. 
д. № 14674 / 2010.г, докладчик съдията Соня Янкулова 

 

V. “Предвиденият от Закона за защита на конкуренцията специален 
ред за установяване на нарушения и ангажиране на 
отговорността на извършителите изключва приложението на 
общия закон, включително разпоредбата на чл. 28, б."а" от ЗАНН.” 
– Решение №10203 от 26.07.2010 г. на ВАС по адм. д. № 2155 / 
2010.г, докладчик съдията Йова Проданова 
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Концентрации 

 

I. “След като концентрация не попада в обхвата на чл. 24, ал. 1 ЗЗК 
и не съществува задължение за участващите в нея предприятия 
да уведомят комисията с уведомление по чл. 38, ал. 1, т. 6 ЗЗК, 
то не следва да се извършва и оценка на същата по правилата на 
чл. 78 и следващите от Закона за защита на конкуренцията.” – 
Решение № 6189 от 03.05.2012 г. по адм. д. № 3450/2012 на 
Върховния административен съд 
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