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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

Настоящата презентация ще анализира две важни решения на КЗК по 
отношение на злоупотребите на дружества, действащи на енергийните 
пазари, за да повдигне за дискусия следните въпроси: 

 До каква степен КЗК е компетентна да се намесва и наказва тези предприятия 
за поведение, което е предмет на специален сектор Регулаторен контрол от 
страна на регулаторния орган на сектора (Комисията за регулиране на 
енергетиката и водите) и 

 Дали в практиката си за прилагане срещу тези предприятия, КЗК се придържа 
към правните стандарти, разработени от Европейските съдилищата?

Miroslava Marinova and Kremena Yaneva-Ivanova, ‘Exploitative Abuse of a 
Dominant Position in Regulated Markets in Bulgaria’ (2017) 10(15) Yearbook of 
Antitrust and Regulatory Studies 

Въведение
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През изминалите няколко години КЗК постоянно се намесва и налага 
санкции на енергийните компании.

Тази тенденция достигна своя връх през 2015 г., когато КЗК прие 7 решения 
за установяване на нарушения (като цяло), а 5 от тях бяха насочени срещу 
компании на енергийните пазари.

Според своя годишен доклад за 2015 г. КЗК посочва, че възнамерява да 
продължи да се съсредоточава преди всичко на тези пазари, тъй като 
поведението на предприятията може пряко да засегне интересите на 
потребителите. 

Ясно означава, че КЗК се позовава на практики, които пряко вредят на 
потребителите (експлоатативни злоупотреби). 

Практика на КЗК
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С Решение 506/08.05.2013 г. KЗК санкционира обществения доставчик 
на електроенергия в България, “Енерго-Про Продажби” АД, за 
прекратяване на доставките на бизнес клиент, който не е заплатил 
цената за консумираната от него електроенергия. 

Ако намесата на КЗК се окаже over enforcement, това може да доведе 
до грешки тип I, което означава, че практиката може да се счита за 
злоупотреба, когато не е, която би могла да обезкуражи стимулът на 
господстващото дружество да внедри иновации и да предоставя по-
добри услуги или дори да доведе някои компании до да се откажат от 
бъдещи инвестиционни планове или да се освободят от текущите си 
инвестиции в съответната страна.

Решение КЗК 506/08.05.2013 г. (1)
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Според публично достъпната информация мажоритарните акционери 
в тези три дистрибуторски дружества са започнали международен 
инвестиционен арбитраж срещу Република България поради липсата 
на адекватна защита на техните инвестиции в ICSID в Световната 
банка.

Решение КЗК 506/08.05.2013 г. (2)
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"Енерго-Про Продажби" АД е дружество, притежаващо изключителна лицензия за 
продажба на електрическа енергия на регулирана цена в Североизточна България.

Клиентът е единственият доставчик на водоснабдителни и канализационни услуги 
на съответния пазар - област Добрич. 

Съгласно чл. 98а от Закона за енергетиката (ЗЕ), доставчиците на електроенергия, 
включително ответникът, продават електричество съгласно публично обявените ОУ, 
одобрени от регулатора. Въпросните ОУ, уреждащи взаимоотношенията между 
страните за съответния период, бяха одобрени от секторния регулаторен орган в 
своето Решение № OU-061/07.11.2007 г.

Съгласно чл. 123 от ЗЕ, доминиращият доставчик на електроенергия има право да 
преустанови доставката на електроенергия, ако клиентът наруши задълженията си 
по договора за продажба на електроенергия, включително не успява да извърши 
своевременно дължимите плащания.

Фактическа обстановка (1)
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ВиК Добрич има постоянни трудности при плащането на сметките си за доставка на 
електроенергия. 

През годините страните подписват няколко споразумения, целящи пренасрочване на 
плащанията. Неизплатеният дължим дълг надвишава 3 млн. лв. 

ВиК Добрич нарушава последното споразумение за разсрочване, като не само 
забавя плащанията по месечните вноски, покриващи стария дълг, но и не плаща 
своевременно задълженията по текущите си фактури.

Енерго-Про изпълнява задълженията си по чл. 20 от неговите Общи условия и 
уведомява писмено клиента, съдържащо предупреждение, че ако натрупаният дълг 
не бъде платен в рамките на определен период, доставката на електроенергия ще 
бъде спряна. След което започва прекъсване на услугите си съгласно ОУ.

Фактическа обстановка (2)
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КЗК проучва дали и до каква степен общественият доставчик е следвал 
процедурата за спиране на доставката на електроенергия, установена от 
Закона за енергетиката и ОУ за търговия, за да прецени дали чл. 21 ЗЗК е 
нарушен. 

Според КЗК, Енерго-Про трябва да вземе предвид високото обществено 
значение на предоставените от клиента услуги (доставка на прясна вода) и 
да се възползва от други методи за събиране на дълговете си (например, 
чрез прилагане на гражданското право). 

НО, специалната секторна регулация и ОУ не разграничават различни 
категории клиенти, които са изложени на възможността техните доставки да 
бъдат преустановени въз основа на естеството на тяхната дейност.

Анализ на КЗК (1)
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Според КЗК, публичният доставчик е злоупотребил с господстващото си 
положение, като не е предоставил предварително на клиента определена 
информация: а именно информация за точния момент, в който прекъсването 
ще започне/приключи, и конкретните точки на доставка, на които ще бъдат 
преустановени доставките.

Тези “изисквания” на КЗК не могат да бъдат намерени нито в ЗЕ, нито в ОУ 
на енергийното дружество, които управляват въпросната процедура.

Анализ на КЗК (2)
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КЗК не посочва какъв вид злоупотреби е имало вероятно поради 
невъзможността да се класифицира спирането на доставката на 
електроенергия поради неплатената сметка като злоупотреба. 

От анализа на аргументите в решението на КЗК можем да заключим, че КЗК 
твърди, че злоупотребата е експлоатативна, без да уточнява какви ползи 
може да получи господстващото дружество чрез преустановяване на 
доставката на клиент, който не плати цената на закупените стоки или услуги, 
с изключение на ограничаването на нанесените му щети - задължение, 
което кредиторът носи съгласно гражданското законодателство.

Анализ на КЗК (3)
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Опитва ли се КЗК да уреди правомощията на секторния регулатор, който е 
компетентният орган за наблюдение на спазването на Закона за енергетиката и 
самите ОУ от енергийните компании при предоставянето на техните услуги. 

Съгласно Закона за енергетиката съществуват конкретни санкции, които 
регулаторът на сектора има право да наложи на притежателя на лиценз за 
нарушение на тази процедура.

Възможно ли е да се стигне санкциониране на едно и също поведение но от 
различни регулаторни органи и едновременно с това да представлява нарушение 
както на правилата за конкуренция, така и на правилата за специфично регулиране 
на сектора, при които господстващото дружество е изложено на санкции два пъти 

Такова потенциално натрупване на отговорност би могло също така да наруши 
основния правен принцип non bis in idem.

Дискусия
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Решението на КЗК беше отменено съответно от три и пет-членен състав на 
ВАС (13 октомври 2016 г.).

Съда не приема заключенията на КЗК, че дружеството не е спазило 
процедурата на ОУ, поради което поведението на компанията не може да 
бъде квалифицирано като злоупотреба. 

Освен това в решението на петчленен състав се счита, че поведението на 
господстващото дружество има обективна обосновка - фактът, че клиентът е 
нарушил задълженията си. 

Също така е отбелязано, че КЗК не е обяснила защо разследваното 
поведение не е квалифицирано по чл. 21, т. 5 от ЗЗК като отказ за 
предоставяне, а по общата забрана.

Решения на ВАС
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Въпроса за компетентността на КЗК не е засегнат от съда и по този 
начин съдебните решения изглежда предполагат, че КЗК е 
компетентна да проверява съответствието на поведението на 
дружеството със специфичния секторен регламент.

Европейската комисия, се е намесва на национални регулирани 
пазари, където регулаторът не се намесва или одобрява поведението 
на господстващото предприятие (Deutsche Telekom, Wanadoo España). 

Коментар
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Много изтъкнати коментатори обаче смятат, че намесата в експлоатационните 
случаи по чл. 102 следва да се ограничи само до много специални обстоятелства, 
като например значителни пречки за навлизане, пазари, които е малко вероятно да 
се самокоригират и където няма регулиране (Paulis, ‘Article 82 EC and Exploitative 
Conduct’ in Ehlermann, C. D., & Marquis, M. (Eds.). (2008). European Competition Law 
Annual 2007: A Reformed Approach to Article 82 EC. )

Други твърдят, че има по-малък риск от грешки „ако въпросът е поверен на 
специфичен за сектора регулатор“, а не на органите за защита на конкуренцията, 
които са „недобре оборудвани“, за да се намесят в спорни ценови корективни мерки 
(Motta, Massimo, and Alexandre de Streel. „Exploitative and exclusionary excessive 
prices in EU law“, European competition law annual (2003). 

Те заявяват, че на регулираните пазари: „регулаторът, а не органът по конкуренция, 
трябва да бъде най-подходящ за намеса, ако конкуренцията не работи правилно“.

Коментар от академичните среди
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С три много подобни решения, приети през май 2015 г., КЗК 
санкционира ЧЕЗ, Е.ОН и Енерго-Про - за налагане на неоправдано 
високи цени за предоставяне на достъп до стълбовете на техните 
разпределителни мрежи. 

Стълбовната мрежа ниско напрежение се използва от кабелните 
оператори, за да изградят своите комуникационни кабелни мрежи и 
да предоставят своите услуги на пазара на дребно за 
разпространение на телевизионни програми и интернет достъп.

Намеса на КЗК на нерегулирана 
дейност на регулиран пазар
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Стълбовете са материални активи на оператора, които не са предназначени 
да обслужват друга дейност, освен лицензионната дейност.

Съгласно чл. 295, ал. 1 ЗЕС предприятията, осъществяващи обществени 
електронни съобщения, имат право на специално ползване по смисъла на 
Закона за пътищата и/или на право на ползване на линейни инженерни 
мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, 
електроснабдяването, електроразпределение-то, газоснабдяването, 
хидромелиорациите по смисъла на §5, т. 31 ЗУТ включително техните 
сервитутни зони. Според ал. 6 правото на ползване е възмездно.

Извод: Операторът не е свободен да реши дали да допусне или не 
ползването на стълбовата мрежа, защото законодотелството го принуждава 
да търпи ползването, когато лицензирани по ЗЕС лица пожелаят това.

Фактическа обстановка (1)
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Операторът е определил наемна цена за ползване на стълбовете, която не е 
променяна от 2008 г. до постановяване на решението на КЗК.

Електронно съобщителни услуги могат да се доставят и чрез кабелни мрежи, 
които са поставени в тръбна канална мрежа (БТК), стълбовете за улично 
осветление (общинска собственост) или чрез изграждане на собствени. КЗК 
ги отхвърля като взаимозаменяеми, тъй като са по-скъпи.

КЗК определя съответния продуктов пазар като: „пазарът на предоставяне 
на достъп до стълбовата мрежа ниско напрежение“.

На този пазар, Операторът е единствен участник и като такъв е определен 
като господстващо предприятие.

Операторът не води разделно счетовоство за дейности извън лицензионната. 

Фактическа обстановка (2)
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КЗК приема, че при предоставянето на стълбовете на НН под наем 
Оператора налагала едностранно необосновано високи цени, което 
поведение е квалифицирала като експлоатативна злоупотреба.

Според КЗК, цената е необосновано висока защото не е счетоводно 
доказана, тъй като Оператора не е доказал стойността на отделните 
разходи които прави при отдаването под наем на стълбовете си НН.

Заключения на КЗК

18



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

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

Отменя изцяло решението на КЗК със следните аргументи:

 Операторът не е предоставил изискваните доказателства за разходи, на 
която отдава под наем стълбовната си режа НН, но доказателствената 
тежест за необосновано високата цена е на КЗК, а не на дружеството, 
според чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 г. на Съвета.

 Съдът приема заключение на тройна съдебно-техническа експертиза, 
според която реалната стойност на наемната цена е много по-висока от 
определената от оператора.

 Дружеството не е реализирало печалба, а е реализирало загуби от така 
определената от него наемна цена, която е по-ниска от икономическата 
си себестойност.

Решение на 3-членен състав на ВАС (1)
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 Разходите произтичащи от лицензионната дейност на дружеството са 
предмет на регулация от страна на КЕВР, а относно другите разходи за 
допълнителната дейност, освен задължението за разделното им 
осчетоводяване, няма друго нормативно задължение. 

 За разходите за допълнителната дейност на дружеството, в това число и 
тези за отдаване под наем на стълбовете НН дружеството няма 
нормативно задължение как да ги осчетоводява. Това е въпрос на 
неговия сметкоплан.

 Следователно дружеството не е нарушило задължението си по чл. 37 ЗЕ 
и Наредба № 1.

 Цената не е необосновано висока, поради което дружеството не е 
извършило нарушение по чл. 21, т. 1 ЗЗК.

Решение на 3-членен състав на ВАС (2)
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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 съответния пазар

 ‘предпочитана инфраструктура” / SSNIP тест

Господстващо положение - не е свободно да реши дали да допусне 
или не ползването на стълбовата мрежа, защото законодотелството го 
принуждава да търпи ползването, когато лицензирани по ЗЕС лица 
пожелаят това.

Въпроси за дискусия (1)
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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

Квалифициране на поведението

 Инфраструктурата на ЧЕЗ има по естеството си характера на 
съществено съоръжение (чл. 21, т. 5);

 Пазар на достъп до стълбовата мрежа;

 Достъпът по ЗЕС се предоставя под контрола на Комисията за 
регулиране на съобщенията (КРС), а не на КЗК;

 За достъпа по ЗЕС съществува възможност за налагане на 
задължение за разделно счетоводство (чл. 169 ЗЕС) от КРС, при 
разходоориентирани цени (чл. 170);

 С Решението си КЗК обосновава нарушение поради липса на 
разделно счетовоство.

Въпроси за дискусия (2)
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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

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/

