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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

Определянето на съответния пазар е главния инструмент, чрез който 
се установяват и определят границите на конкуренцията между 
предприятията, с цел да се идентифицира по систематичен начин 
конкурентната среда, в която те работят.

Определянето на съответния пазар е основата за изчисляване на 
пазарните дялове при оценка на монополно и господстващо 
положение и анализ на споразумения, решения, съгласувани 
практики.

‘Пазарната сила често се свързва с пазарния дял, който зависи от 
определянето на пазара, поради което определянето на пазара 
фактически предопределя изхода на делото’ (Kodak v. ITS 54 US 451, 
1992)
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Определяне на съответен пазар



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

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

С Решение 393/2009, КЗК приема Методка за извършване на проучване и 
определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар 
във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за защита на 
конкуренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г.) по отношение на:

 Споразумения, решения и съгласувани практики - чл. 15 от ЗЗК и чл. 101 от 
ДФЕС

 Монополно и господстващо положение на пазара - чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от 
ДФЕС

 Концентрация между предприятия - чл. 22 от ЗЗК

 Други действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или 
нарушаване на конкуренцията
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Определяне на съответен пазар за 
нуждите на конкурентно правен анализ



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

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

Главната цел при определянето на съответния пазар е да се установи 
дали потребителят има действително алтернативен избор по 
отношение на конкретния продукт в определена географска 
територия.

Продуктовият пазар включва всички стоки и услуги, които могат да се 
приемат от потребителите като взаимозаменяеми или заместими по 
отношение на техните характеристики, цени и предназначение.

Географският пазар включва определена територия, в която се 
предлагат съответните взаимозаменяеми стоки или услуги и в която 
конкурентните условия са еднакви и се различават от тези в 
съседните райони.
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Определяне на съответен пазар



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

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

Взаимозаменяемост при търсенето: От икономическа гледна точка при 
определяне на съответния пазар взаимозаменяемостта на търсенето е най-
ефективната и незабавно действаща дисциплинираща сила върху 
поведението на предложителите на даден продукт и по-специално по 
отношение на решенията им относно цените. Взаимозаменяемостта при 
търсенето зависи от еластичността на търсене на продукта.

Взаимозаменяемост при предлагането: Заместването при предлагането е 
налице, когато предприятията (доставчици, производители, търговци) са в 
състояние в краткосрочен план, без значителни допълнителни разходи, да 
започнат предлагане на проучвания продукт в отговор на малкото и 
постоянно увеличение на цената му.
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Конкурентни условия



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

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

Потенциална конкуренция: Дадено предприятие се счита за потенциален 
конкурент, ако са налице доказателства, че то може без особени усилия да 
направи необходимите допълнителни инвестиции или други разходи с цел 
пренасочване на производството за навлизане на съответния пазар, при 
малко и трайно увеличение на относителната цена.

Навлизането на нови конкуренти на съответния пазар е по-вероятно, когато 
в анализираната икономическа дейност няма значителни бариери за 
навлизане и са налице:

 висока норма на печалбата;

 незадоволено търсене (недостатъчно предлагане);

 потенциал за бъдещ растеж;

 отсъствие на интензивна конкуренция;

 възможност за спечелване на конкурентно предимство пред действащите 
предприятия.
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Конкурентни условия



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

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

Бариери за навлизане

 Структурни: първоначални разходи, икономия от мащаба, транспортни 
разходи, продуктова диференциация, иновационни възможности, ниво 
на търсене и предлагане.

 Стратегически: резултат от действията на вече настанените на пазара 
предприятия.

 Правно-административни: наличие на регулаторни режими, напр. 
лицензиране, разрешения; регулиране на цените; субсидии и дотации; 
изисквания за сертифициране и технически стандарти; квоти, тарифни и 
нетарифни бариери пред търговията; ограничения, произтичащи от 
кредитната, данъчната и ценовата политика на държавата; ограничения 
за ползването на определени енергийни и суровинни ресурси.
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Конкурентни условия



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

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

Пазари на стоки, между които съществува висока степен на 
взаимозаменяемост, която е достатъчна, за да бъдат квалифицирани 
стоките като конкурентни на един общ пазар (висока кръстосана 
ценова еластичност при търсенето).

Тест на хипотетичния монополист (SSNIP) – дали купувачът, в 
резултат на повишаване на цената, ще замени (или е готов да замени) 
анализирания продукт с други продукти.
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Процес на определяне на съответния 
пазар



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

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

Изчисляване на пазарните дялове

ЗЗК не поставя праг на пазарния дял, над който да се счита 
автоматично, че дадено предприятие има господстващо положение на 
съответния пазар, но - чл. 20 от ЗЗК

Опитът показва, че ако пазарният дял на едно предприятие е под 40% 
от съответния пазар, малко вероятно е същото да е с господстващо 
положение.

В някои особени случаи е възможно обаче, дори и под този праг, 
конкурентите да не са в състояние да окажат натиск върху 
поведението на господстващото предприятие (British Airways 47.7% -
1990 до 39.7%)
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Пазарно положение на участниците на 
съответния пазар



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

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

Положение на икономическа мощ, с което се ползва дадено предприятие, което му 
позволява да препятства поддържането на действителната конкуренция на съответния 
пазар, като му дава възможност да се държи до голяма степен независимо от своите 
конкуренти, клиенти и потребители.

 Дефиницията е взаимствана от Европейския съд от делото Hoffmann La Roche (Цase 
85/76 1979/ECR 461, para 91) и преповторена многократно

Насоки на ЕК/ Carlton and Perloff, Modern Industrial

Възможността на предприятието да оказва влияние на цената и успешно да я повиши
едностранно над конкурентните нива (Post-Chicago)

Възможност на предприятието да отстранява конкуренти, което му дава възможност да 
оказва влияние на цената и успешно да я повиши едностранно над конкурентните нива

Господстващо положение като юрисдикция – определя прилагането на чл. 21 ЗЗК и чл. 
102 ДФЕС

Прилагат се различни прагове в зависимост от предполагаемото нарушение (Sullivan 
and Grimes, The Law of Antitrust: An Integrate Hand book, 2000)
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Господстващо положение



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

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

Първо условие за прилагане на чл. 21 ЗЗК и чл. 102 ДФЕС е установяването 
на господстващо положение (Опреляне на съответен пазар - пазарният дял 
може да се определи само след като имаме дефиниран съответен пазар)

Пример: 

 В United Brands (1978) Съдът определя съответния пазар като пазар на дистрибуция 
на банани. 

 На този пазар дружеството е господстващо поради това, че притежава плантации, 
корабна флота за транспортирането им, R&D насочени към предпазване от болести 
и повишаване на производителността. 

 Ако пазара беше определен като пазара на дистрибуция на пресни плодове, 
дружеството щеше да е с незначителен пазарен дял. 

 Съдът отхвърля доказателства, че на пазара на банани има ефективна конкуренция.

 Извод: Доказването на господстващо положение решава изхода на делото.
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Господстващо положение при прилагане на 
чл. 21 ЗЗК и чл. 102 ДФЕС



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

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

Решение на КЗК № 740/05.06.2014 г. - „Суиспорт България” АД, гр. София, за 
установяване на извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК и по чл. 102 ДФЕС от 
страна на „Летище София” ЕАД, гр. София, във връзка с ценовата му политика като 
оператор по наземнообслужване.

С Решение № 12819/30.11.2015 г., ВАС, 3-членен състав, отменя Решениетo, с което 
КЗК установява, че не е извършено нарушение и връща преписката на КЗК за 
постановяване на ново решение, при съобразяване с мотивите на съдебния акт

С Решение № 3304/23.03.2016 г., постановено по адм. дело №1906/2016, 5-членен 
състав на ВАС оставя в сила горепосоченото решение на 3-чления състав.

ВАС приема, че КЗК правилно е определила съответния пазар - пазарът на услуги 
по наземно обслужване.

Съдът приема за неправилен правния извод на КЗК, че „Летище София“ ЕАД не е 
предприятие с господстващо положение на пазара.

12

Пример от практиката на КЗК:
„Летище София“ ЕАД (1)



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

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

Съдът е обосновал наличието на господстващо положение със следните 
фактори, които е приел за установени:

 Съвместяване на функциите, които има „Летище София“ ЕАД на летищен оператор, 
на летищна администрация и оператор по наземно обслужване на територията на 
Летище София, му осигурява естествен монопол на пазара на услугите по 
администриране, управление и експлоатация на Летище София и по този начин му 
позволява да влияе на вертикално свързаните пазари, какъвто е пазарът по наземно 
обслужване.

 Високият пазарен дял – над 50%, като разликата със следващия участник е 
значителна, което го квалифицира като водещ участник.

 Възможност за достъп до допълнителни финансови ресурси, които му предоставят 
предимство пред останалите наземни оператори.

 Наличието на бариери за навлизане на нови участници – инвестиции, лиценз.
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Пример от практиката на КЗК:
„Летище София“ ЕАД (2)



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

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

Съдът заключава, че тъй като Комисията, приемайки че не е налице 
господстващо положение на „Летище София“ ЕАД на съответния 
пазар, не е разгледала по същество поведението на дружеството.

С Решение 528/16.05.2017 г. КЗК отново постановява, че няма 
злоупотреба поради липса на господстващо положение от страна на 
„Летище София“ ЕАД 

Тема за дискусия: При спор за наличие на господстващо положение, 
следва ли да се разгледа поведението по същество?
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Пример от практиката на КЗК:
„Летище София“ ЕАД (3)



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

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

Директни методи - Lerner index

 M = (цена – пределни разходи)/цена = -1/еластичност на търсенето (1)

Косвени методи - Пазарен дял

 В Hoffmann La Roche Съда казва: „много висок пазарен дял сам по себе си би
могъл да е доказателство за наличие на господстващо положение.” (пар. 41)

 Това становище е потвърдено и разширено в AKZO (параграф 435), където
Съдът на ЕО заявява: „...що се отнася до пазарните дялове, Съдът е
постановил [с позоваване на Hoffmann-La Roche], че много големи пазарни
дялове сами по себе си, освен при изключителни обстоятелства, свидетелстват
за наличието на господстващо положение... Това е ситуацията и в настоящия
случай (пазарен дял от 50%).”
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Установяване на господстващо 
положение



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

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

Бариери за навлизане и разрастване - в случаите на злоупотреба с 
господстващо положение, Европейските съдилища оценяват 
препятствията пред навлизането и разрастване

 Aбсолютни и стратегически предимства

 Абсолютни разходни предимства - Съдът на ЕО и Комисията признават 
наличието на абсолютни предимства на разходите като бариери за 
навлизане в различни случаи. Правата на интелектуална собственост, като 
например патентите, се считат за бариера за влизане в многобройни случаи, 
включително United Brands, Hugin, Hilti и Tetra Pak II.

 Стратегически предимства - икономии от мащаба, продуктова 
диференциация, реклама, първоначален капитал, иновации, патенти, сила 
на купувача, антиконкурентни практики - изключване на конкуренти.
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Установяване на господстващо 
положение – косвени методи



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

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

Пример: 

 В сливането на Nestlé / Perrier, Комисията посочва високото ниво 
на познаване на марката в индустрията за минерални води, което 
се дължи на интензивните рекламни кампании и необходимостта 
от нов участник да направи същото, за да привличе и задържи 
клиенти. Трите големи фирми на пазара (предприятията, които ще 
бъдат обединени след сливането) са направили големи разходи за 
реклама в продължение на няколко години. Комисията смята, че 
една нова марка ще изисква дълъг срок и големи инвестиции в 
реклама и промоция, за да се конкурира на пазара и ще има 
затруднения при установяването на присъствие поради големия 
брой вече съществуващи марки, които вече са въведени от 
първите три фирми.
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Примери от съдебната практика



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

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

Пример: 

 В United Brands, Съдът на Европейските общности установява, че 
сред пречките пред други конкуренти, които навлизат на пазара, са 
изключително големите капиталови инвестиции, които се изискват. 

 В Hoffmann-La Roche е направена подобна констатация. 

 В Continental Can Комисията определи достъпа до 
международните капиталови пазари като важен фактор при 
определяне на вероятността за навлизане.
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Примери от съдебната практика (2)



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

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

Стандартният подход към оценката на колективното господство 
изисква разглеждането на съответния пазар, пазарните дялове, 
бариерите за навлизане на пазара. Към това добавяме улесняващите 
фактори, които се разглеждат като основа за мълчаливи тайни 
споразумения.
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Колективно господстващо положение



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

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

Господстващото положение не е забранено само по себе си

Чл. 21 ЗЗК: Забранено е поведението на предприятия с монополно или господстващо 
положение, както и на две или повече предприятия със съвместно господстващо 
положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да 
засегне интересите на потребителите, като:

 пряко или косвено налагане на цени за покупка или продажба или други нелоялни търговски 
условия;

 ограничаване на производството, търговията и техническото развитие във вреда на потребителите;

 прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени 
партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;

 поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни 
задължения или сключване на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно 
обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото 
изпълнение;

 необоснован отказ да се достави стока или да се предостави услуга на реален или потенциален 
клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.
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Наличие на господстващо положение



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

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

Експлоатативна злоупотреба – пряко уврежда потребителите

Структурни злоупотреби – потребителите са увредени непряко, чрез 
увреждане на конкуренцията. Отсраняването на конкуренти уврежда 
структурата на конкуренцията, което дава възможност на 
господстващото предприятие да влияе на нивата на продукция, цени, 
иновации - във вреда на потребителите в дългосрочен план.

Основен въпрос: Възможно ли е поведението на господстващото 
предприятие да увреди конкуренцията?
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Последствия от наличието на 
господстващо положение



Този проект се изпълнява с финансовата

подкрепа на Европейския съюз по

Програмата за обучение на национални

съдии по договор № SI2.738369-HT.4989

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

Благодарим за вниманието!

http://libreresearchgroup.org/

