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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

Пред последните няколко години във фокуса на българския антимонополен 
орган попадат поведението на предприятия, осъществяващи дейност на 
регулирани пазари в областта на енергетиката, водоснабдяването и 
телекомуникациите.

Предприятията, опериращи на различни нива от веригата на производство и 
дистрибуция в сферата на обществените услуги, упражняват дейността си 
въз основа на специален индивидуален административен акт – лицензия 
или разрешение, като характерно за тях е, че правата и задълженията на 
страните по договора за доставка традиционно се определят в общи 
условия, одобрени от секторен регулатор.

Въведение (1)
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Някои от предприятията в тези сфери на икономиката осъществяват 
дейността си въз основа на изключителни лицензии с национален или 
определен териториален обхват, което ги превръща в естествен монополист 
на съответния пазар. 

В тези случаи пазарното положение на предприятията е такова, че те 
попадат в приложното поле на чл. 20 ЗЗК, без да е необходимо 
извършването на детайлен икономически анализ, и следва да съобразяват 
поведението си с едно по-висока степен на отговорност, каквито изисквания 
законът поставя на предприятията с господстващо положение. 

Такива са общественият доставчик, разпределителните и преносното 
предприятие в областта на електроенергетиката, водоснабдителните и 
канализационни дружества. 

Въведение (2)
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Всяко едно от тези дружества е потенциално уязвимо от гледна точка на 
конкурентното право, доколкото при тях наличието на господстващо 
положение в лицензионната територия не подлежи на самостоятелно 
доказване, което на свой ред облекчава проучването на поведението. 

За някои от тези предприятия е характерно, че оперират активи, 
представляващи „съществено съоръжение“, достъпът до които е 
необходимо условие за осъществяване на стопанска дейност от други 
предприятия, което също ги поставя в уязвимо положение по отношение на 
прилагането на забраната за злоупотреба с господстващо положение.

Въведение (3)
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Поради това, че предприятията, притежаващи изключителни лицензии за даден тип 
стопанска дейност, нямат конкуренти на съответния пазар и тяхното поведение не е от 
естество да изключи потенциален или реален конкурент, по отношение на тях изниква 
въпроса дали тези предприятия биха могли да извършат експлоатативна злоупотреба 
и под каква форма. 

Поставя се и въпросът до каква степен КЗК е компетентна да се намесва и да 
санкционира такива предприятия за поведение, което е обект на специална секторна 
регулация и контрол от друг регулаторен орган.

В “Новата правна уредба за защита на конкуренцията“, Николов, П. и колектив, стр. 
222 е изразено разбирането, че когато цената на дадена стока или услуга се регулира 
от друг независим орган (например, КЕВР), КЗК не е компетентна да проучва дали 
тези цени са необосновано високи, тъй като тя се явява общ регулатор и обратното би 
довело до дублиране на правомощията на специалните секторни регулатори

Възможни проблеми от конкурентно 
правна гледна точка 
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Съгласно чл. 71 от Закона за енергетиката (ЗЕ) енергийните предприятия за пренос 
на електрическа и топлинна енергия и природен газ или за разпределение на 
електрическа енергия и природен газ, които осигуряват услуга от обществен интерес 
и които имат господстващо положение на пазара по смисъла на Закона за защита 
на конкуренцията, се подчиняват на неговите разпоредби, доколкото те не 
възпрепятстват фактически или юридически изпълнението на 
задълженията, които са им възложени. 

От тази разпоредба може да се направи изводът, че изпълнението на 
лицензионните задължения е с приоритет по отношение на спазване на правилата 
на ЗЗК. 

Енергиен пазар
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Годишният доклад, който Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е 
задължена да изготвя, включва и отчет за резултатите от контрола за 
недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на 
енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране, който доклад се 
изпраща до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) и 
до Европейската комисия. 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е натоварена с правомощието да 
проучва, анализира и изготвя оценка относно нивото на конкуренция на съответните 
пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, поради което годишните й 
доклади съдържат подробен анализ на пазарните участници и конкурентната среда 
на пазарите на пощенски услуги и електронни съобщения. 

Дейност на секторните регулатори, които 
гарантират ефективна конкуренция
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Съгласно чл. 31 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) КРС насърчава 
развитието на пазара на електронни съобщителни мрежи и услуги, като:

 прилага регулаторни мерки, ограничаващи възможностите за възпрепятстване на 
конкуренцията;

 отстранява пречки и бариери за конкуренцията в рамките на своята 
компетентност;

 ...

 защитава конкуренцията в полза на потребителите и когато е подходящо, 
насърчава инфраструктурната конкуренция;

 отчита разнообразието от условия, свързани с конкуренцията и потребителите, 
които съществуват в различните географски райони;...

Комисия за регулиране на 
съобщенията
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Съгласно чл. 151 от ЗЕС КРС периодично анализира, определя и оценява 
пазарите на обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и 
установява наличието или липсата на ефективна конкуренция.

Отделно от това КРС има право да издава решения, с които определя 
предприятие или предприятия със значително въздействие върху 
съответния пазар, което на практика се добрижава до оценката, която КЗК 
извършва за наличие на господстващо положение на предприятие на 
съответен пазар.

Съгласно чл. 154, ал.1 от ЗЕС КРС анализира ефективността на 
конкуренцията на съответния пазар в съответствие с методите и принципите 
на конкурентното право.

Комисия за регулиране на 
съобщенията
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Секторните регулатори също имат определена компетентност да анализират и 
подпомагат развитието на конкурентната среда на съответните пазари, поради което 
съобразяването на тяхното становище при разследване на евентуални нарушения 
от страна на КЗК е не просто препоръчително, а следва да е задължително. 

Но, това е въпрос на взаимодействие между секторното регулиране и прилагането 
на конкуренцията и дали има място за прилагане на правилата на конкуренцията в 
строго регулирани области.

Извод
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