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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

Чл. 15 ЗЗК въвежда обща забрана за антиконкурентни споразумения (няма 
изрично разграничение между хоризонтални и вертикални споразумения).

Чл. 16 ЗЗК предвижда, че забраната не се прилага за споразумения с 
незначителен ефект (изрично е споменато разграничението 10% пазарен 
дял за хоризонтални и 15% за вертикални) - Правила за споразуменията с 
незначителен ефект върху конкуренцията (de minimis) Решение КЗК 
125/2009 г.

Чл. 17 ЗЗК предвижда възможност за освобождаване от забраната, ако са 
изпълнени 4-те условия.

Чл. 18 ЗЗК предвижда възможност за освобождаване на определени 
категории споразумения, които изпълняват условията по чл. 17 ЗЗК.

2

Правна рамка (1)



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

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

Чл. 15 ЗЗК и чл. 101 ДФЕС се прилагат както за хоризонтални така и за вертикални 
споразумения, съответно чл. 17 ЗЗК и чл. 101, пар. 3 ДФЕС освобождават от 
забраната тези споразумения, чиито ползи компенсират антиконкурентния им ефект.

За повечето вертикални ограничения опасенията за конкуренцията могат да 
възникнат само ако има известна степен на пазарна мощ на ниво доставчик или 
купувач или и на двете нива. Това ограничава обхвата на прилагане на чл. 101 до 
предприятия, притежаващи определена степен на пазарна мощ.

Вертикалните ограничения обикновено са по-малко вредни от хоризонталните 
ограничения и могат да осигурят значителни възможности за ефективност.

В случай, че вертикално споразумение съдържа твърдо ограничение на 
конкуренцията означава, че не може да изпълни условията за освобождаване чл. 
101, ал. ДФЕС, поради което Регламента за групово освобождаване не може да се 
приложи.
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Правна рамка (2)



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

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

Чл. 18. (1) Определени категории споразумения, решения и съгласувани 
практики, които отговарят на изискванията по чл. 17, могат да бъдат 
освободени от забраната по чл. 15 с решение на комисията, което не 
подлежи на обжалване. То се публикува в регистъра по чл. 68.

(2) Когато комисията установи в резултат на проучване, че дадено 
споразумение, решение или съгласувана практика, попадащи в обхвата на 
решението по ал. 1, не са в съответствие с изискванията по чл. 17, тя 
постановява, че решението за групово освобождаване не се прилага в 
конкретния случай, като не налага предвидената в закона санкция за 
нарушение по чл. 15 и посочва срок, в който страните трябва да приведат 
споразумението си в съответствие с чл. 17 или да го прекратят…
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Групово освобождаване от забраната
(1)



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

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

…(3) Когато комисията установи в резултат на проучване, че определено 
споразумение, решение или съгласувана практика има несъвместим с чл. 
81, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност ефект върху 
територията на страната или на част от нея, притежаваща всички 
характеристики на отделен географски пазар, тя постановява, че 
разпоредбите на съответния регламент на Европейския съюз за групово 
освобождаване от забраната по чл. 81, ал. 1 от Договора за създаване на 
Европейската общност не се прилагат в конкретния случай, като не налага 
предвидената в закона санкция за нарушение по чл. 81, ал. 1 от Договора за 
създаване на Европейската общност и посочва срок, в който страните 
трябва да приведат споразумението си в съответствие с изискванията на чл. 
81, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност или да го 
прекратят.
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Групово освобождаване от забраната
(2)



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 55/2011 с което определени категории споразумения 
са освободени от забрана – МПС, застрахователен сектор, 
споразумения за специализация и трансфер на техлологии.
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Групово освобождаване от забраната
(3)



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

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

Регламент 1/2003

Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията oт 20 април 2010 г. относно 
прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на категории вертикални споразумения 
и съгласувани практики

Регламент 461/2010 – моторни превозни средства

Известия на Комисията (незадължителни актове ‘soft law’)

Известие на Комисията относно споразумения с незначителен ефект

Известие на Комисията относно вертикалните ограничения

Известие на Комисията, касаещо пазарите, свързани с МПС
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Уредба в ЕС



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

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

“Вертикално ограничение” означава споразумение или съгласувана 
практика, сключени между две или повече предприятия (независими), всеки 
от които действа за целите на споразумението или съгласуваната практика 
на различно ниво от производствената или дистрибуторската верига и 
отнасящо се до условията, в които страните могат да купуват, продават или 
препродават определени стоки или услуги.

“Вертикално ограничение” означава ограничаване на конкуренцията във 
вертикално споразумение, попадащо в приложното поле на чл. 101, пар. 1 от 
Договора.

Допуска се паралелно прилагане на чл. 101 и 102 ДФЕС по отношение на 
вертикалните споразумения.
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Въведение (1)



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

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

Регламента налага праг от 30% пазарен дял, който се отнася за двете 
страни на вертикалното споразумение. 

Споразумения, в които станите имат пазарен дял под прага, са освободени 
от приложното поле на чл. 101, пар. 1 ДФЕС.

Агентски договори не попадат в хипотезите на забраната.
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Въведение (2)



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

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

Споразумения, които ограничават конкуренцията по цел – твърди 
ограничения на конкуренцията

Ако едно споразумение не ограничава конкуренцията по своята цел, трябва
да се направи проучване дали то има за резултат ограничаване на
конкуренцията. 

Трябва да се вземат предвид както реалните, така и потенциалните ефекти -
споразумението трябва да има вероятни антиконкурентни ефекти. 

При ограниченията на конкуренцията по резултат не съществува презумпция
за антиконкурентни ефекти. 
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Споразумения по цел или резултат



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

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

Регламентът посочва изключения, т.нар. твърди ограничения на конкуренцията,
за които Регламента не е приложим:

 поддържане на фиксирани и минимални цени на препродажба;

 Ограничения, осигуряващи пълна териториална защита (териториална 
изключителност) - ограничава се територията или клиентите, на които 
дистрибуторът може да продава;

 ограничаване на насрещни доставки между дистрибутори, в рамките на 
селективна дистрибуторска система;

 ограничаването на активните продажби или на пасивните продажби за 
крайните потребители от страна на членовете на селективна 
дистрибуторска система, които действат на пазара като търговци на дребно.
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Изключения – твърди ограничения на 
конкуренцията ‘черен списък'



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

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

Анализът започва с определяне на съответния пазар и пазарни дялове.

За да се приложи груповото освобождаване, пазарният дял на доставчика и 
пазарният дял на купувача трябва да бъде 30% или по-малко.

Ако съответният пазарен дял е над прага от 30% за доставчика и/или 
купувача, е необходимо да се прецени дали вертикалното споразумение 
попада в обхвата на чл. 101, пар. 1 ДФЕС. (Насоки, пара 110б)

Ако вертикалното споразумение попада в обхвата на чл. 101, пар. 1 ДФЕС, е 
необходимо да се проучи дали той отговаря на условията за освобождаване 
съгласно чл. 101, пар. 3 ДФЕС.
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Икономически анализ 



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

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

При оценката на случаите над прага на пазарния дял от 30% Комисията предприема 
пълен конкуретно-правен анализ, който включва:

А)  естеството на споразумението;

Б)  пазарната позиция на страните;

В)  пазарната позиция на конкурентите;

Г)  пазарната позиция на купувачите на договорените продукти;

Д)  бариери за навлизане на пазара;

Е)  зрялост на пазара;

Ж)  ниво на търговия;

З)  естеството на продукта.
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Икономически анализ 



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

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

Купувачът е длъжен или принуден да концентрира поръчките си за 
определен вид продукт от един доставчик.

Споразумението за неконкуриране се основава на задължение или 
схема за стимулиране, при които купувачът купува повече от 80% от 
своите изисквания на конкретен пазар само от един доставчик (при 
този тип споразумения се прилага чл. 102 ДФЕС – отстъпки за 
лоялност).

“Английска клауза” – изисква купувачът да докладва на доставчика по-
добри оферти и да приема само тези, които доставчикът не може да 
изпълни и с негово съгласие.
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Икономически анализ на специфични форми 
вертикални споразумения - изключително 
снабдяване с продукт от една марка



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

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

Възможните рискове за конкуренцията са блокиране на пазара на 
конкурентни доставчици и потенциални доставчици, ограничаване на 
конкуренцията и улесняване на тайните споразумения между доставчиците.

Негативен ефект може да настъпи, когато конкурентите нямат равен достъп 
до пазара, поради условието купувачите да купуват изключително от един 
доставчик, особено ако въпросният доставчик е неизбежен търговски 
партньор поне за част от търсенето на пазара, например, защото неговата 
марка е “запазена стока”, предпочитана от много крайни потребители, или 
защото ограниченията на капацитета на другите доставчици са такива, че 
част от търсенето може да бъде осигурена само от въпросния доставчик.

Пазарната позиция на доставчика е от основно значение за оценка на 
евентуалните антиконкурентни ефекти от задълженията за продажба на една 
марка.
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Изключително снабдяване с продукт от 
една марка



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

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

Доставчикът се съгласява да продава своите продукти само на един 
дистрибутор с цел препродажба на определена територия. В същото време 
дистрибуторът обикновено е ограничен при активните си продажби в други 
(изключително разпределени) територии.

Възможни рискове за конкуренцията

 ограничаване на  конкуренцията в рамките на една марка чрез отстраняване на 
диструбутори и разпределянето на пазара;

 когато повечето или всички доставчици прилагат споразумения за изключителна 
дистрибуция, може да се улесни възникване на тайни споразумения както на ниво 
доставчици, така и на дистрибутори.

Освобождаване е възможно, когато пазарният дял на доставцика не 
надвишава 30%, дори и в съчетание с други вертикални ограничения (без 
твърди ограничения).

16

Споразумения за изключителна 
дистрибуция



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

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

Пазарната позиция на доставчика и неговите конкуренти - загубата на 
конкуренция в рамките на една марка може да бъде проблематична, само ако 
конкуренцията между марките е ограничена. Колкото по-силна е позицията на 
доставчика, толкова по-сериозна е загубата на конкуренция в рамките на 
една марка. Над прага на пазарния дял от 30% може да съществува риск от 
значително намаляване на конкуренцията в рамките на една марка.

Бариерите за влизане, които могат да възпрепятстват доставчиците от 
създаването на нови дистрибутори или намирането на алтернативни 
дистрибутори, са не по-малко важни при оценката на възможните 
антиконкурентни ефекти от изключителната дистрибуция.
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Споразумения за изключителна 
дистрибуция – икономически анализ (1)



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

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

Силата на купувача може също така да увеличи риска от тайни споразумения 
от страна на купувачите, когато споразуменията за изключителна 
дистрибуция се налагат от важни купувачи, вероятно разположени на 
различни територии, на един или няколко доставчици.

Зрялост на пазара - загубата на конкуренция в рамките на една марка могат 
да представляват сериозен проблем на един зрял пазар, докато при пазари с 
нарастващо търсене, променящи се технологии и променящи се пазарни 
позиции може да са ефективни.

Ниво на търговия - възможните отрицателни ефекти могат да се различават 
между нивото на търговия на едро и на дребно. Изключителната дистрибуция 
се прилага главно при разпространението на крайни стоки и услуги.
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Споразумения за изключителна 
дистрибуция – икономически анализ (2)



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

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

В случай, че дистрибуторът не е ограничен да продава само една 
марка, няма реално ограничаване на достъпа до пазара.

Проконкурентен ефект – дистрибуторът е провокиран да инвестира в 
изграждане на имидж на марката, както и да реализира икономия на 
разходите за логистика.

Проконкурентен ефект се очаква при въвеждане на нови продукти или 
такива, чиито качества не могат да бъдат оценени преди употреба.
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Споразумения за изключителна 
дистрибуция 



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

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

Споразумения, чиито основен предмет е задължението на доставчика 
да доставя само или главно на един купувач (дистрибутор).

Такива ограничения могат да бъдат под формата на задължение за 
изключителна доставка, което ограничава доставчика да продава само 
на един купувач с цел препродажба или определена употреба, но може 
също така да бъде под формата на договорени стимули между 
доставчика и купувача.

Основният риск за конкуренция при изключителна доставка е 
антиконкурентното отстраняване на други купувачи.
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Споразумения за изключителна 
дистрибуция 



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

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

Изключителното предлагане се освобождава от Регламента за групово 
освобождаване, когато както пазарът на доставчика, така и на купувача не 
надвишава 30%, дори ако е съчетано с други вертикални ограничения, като 
неконкуриране.

Пазарният дял на купувача на пазара за покупки нагоре по веригата е 
очевидно важен за оценката на способността на купувача да наложи 
изключителна доставка, която възпрепятства достъпа на други купувачи до 
доставки.  

Пазарният дял на купувача на пазара надолу по веригата обаче е фактор,  
който определя дали може да възникне конкурентен проблем. Ако купувачът 
няма пазарна мощ надолу по веригата, тогава не могат да се очакват 
значителни отрицателни ефекти за потребителите.
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Споразумения за изключителна 
доставка – икономически анализ



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

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

Обхват и продължителност - колкото по-голям е делът на обвързаната 
доставка и колкото по-дълга е продължителността на изключителното 
предлагане, толкова по-голяма е вероятността за ограничаване на 
конкуренцията.  

Договорите за изключителни доставки по-кратки от пет години, обикновено 
изискват балансиране на проконкурентните и антиконкурентни ефекти,  
докато споразумения с продължителност над пет години не се считат за 
необходими за постигане на заявената ефективност или ефективността не е 
достатъчна, за да компенсира ефекта на ограничаване на конкуренцията.
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Споразумения за изключителна 
доставка – икономически анализ



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

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

Споразумения, при които клиентите, които закупуват един продукт 
(обвързващ продукт), се изисква да закупуват друг отделен продукт 
(обвързаният продукт) от същия доставчик или от някой, посочен от 
последния.

Обвързаните продажби може да представляват злоупотреба по смисъла на 
чл. 102, пар. 2 ДФЕС.

Може да представлява и вертикално ограничение, попадащо в обхвата на чл. 
101 ДФЕС, когато води до задължение за изключително снабдяване с 
обвързания продукт. Само в последната ситуация се прилагат Насоките за 
вертикални ограничения.
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Обвързани продажби



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

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

Споразумение за обвързани продажби се освобождава съгласно 
Регламента за групово освобождаване, когато пазарният дял на 
доставчика, както на пазара на обвързания продукт, така и на пазара 
на обвързващия продукт и на пазарния дял на купувача на съответните 
пазари нагоре по веригата не надвишава 30%.

Споразумението може да бъде комбинирано с други вертикални 
ограничения, които не са в черния списък.

Когато се установят значителни антиконкурентни ефекти, възниква 
въпросът дали са изпълнени условията на чл. 101, пар. 3 ДФЕС.
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Обвързани продажби



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

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

Споразумения или съгласувани практики, чиито пряк или косвен обект е 
установяването на фиксирана или минимална цена за препродажба, което да се 
спазва от купувача, се третират като твърдо ограничение на конкуренцията (в САЩ в 
делото Leegin Creative Leather Products Inc v PSKS, Inc, (2007) 551 US 877 Съда 
променя 100-годишна практика).

Допустимо е установяване на максимални или препоръчителни цени в случай, че не 
са стимул за фиксиране на минимални цени.

Когато едно споразумение включва RPM, се предполага, че това споразумение 
ограничава конкуренцията и по този начин попада в обхвата на чл. 101, пар. 1 ДФЕС.  

Поражда презумпцията, че споразумението е малко вероятно да изпълни условията 
на чл. 101, пар. 3 ДФЕС, поради което груповото освобождаване не се прилага.  

Въпреки това, предприятията имат възможност да се позовават по чл. 101, пар. 3 
ДФЕС.
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Ограничения, свързани с фиксиране на 
препродажни цени (resale price maintenance)



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

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

Страните са задължени да докажат, че вероятната ефективност е резултат от 
включването на такава клауза и че са изпълнени всички условия по чл. 101, пар. 3 
ДФЕС. 

Комисията трябва да оцени ефективно възможните отрицателни ефекти върху 
конкуренцията и потребителите, преди да реши дали условията на RPM могат да 
ограничат конкуренцията по няколко начина.  

Първо, RPM може да улесни тайните споразумения между доставчиците чрез 
повишаване на ценовата прозрачност на пазара, като по този начин улеснява 
разкриването дали даден доставчик се отклонява от тайното споразумение чрез 
намаляване на цената му.

Второ, чрез премахване на ценовата конкуренция в рамките на една марка RPM  
може също да улесни тайно споразумение между купувачите, т.е. на ниво 
разпространение.
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Ограничения, свързани с фиксиране на 
препродажни цени 



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

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

Трето, RPM може да ограничи конкуренцията между производителите 
и/или между търговците на дребно, особено когато производителите 
използват едни и същи дистрибутори за разпространение на своите 
продукти и RPM  се прилага от всички или много от тях.  

Четвърто, непосредственият ефект на RPM ще бъде, че всички или 
някои дистрибутори са възпрепятствани да намалят продажната си 
цена за тази конкретна марка, т.е. директният ефект от RPM е 
увеличение на цените.

Пето, RPM може да се реализира от производител с пазарна мощ, за 
да изключи по-малките си конкуренти.
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Ограничения, свързани с фиксиране на 
препродажни цени 



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

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

Доставчика сключва договори с ограничен брой оторизирани дистрибутори, които са 
определени на базата на критерии за селекция, свързани с естеството на продукта 
(маркови продукти).

ЕК допуска да се ограничи препродажба от неоторизирани дистрибутори с цел 
запазване имиджа на марката.

Дипустимо е всеки оторизиран дистрибутор да получи определен район и да няма 
право да продава извън него (В Хюндай, КЗК квалифицира забрана за кръстосани 
доставки в рамките на селективна мрежа за дистрибуция на нови автомобили и 
оригинални резервни части като твърдо ограничение).

Допустимо е забрана на продажба на конкурентни марки (Мерцедес не продава Рено, 
но в Хюндай, КЗК квалифицира задължение за неконкуриране от страна на дилърите 
в рамките на селективната система за дистрибуция чрез забрана за продажба на 
конкурентни марки нови автомобили като твърдо ограничение на конкуренцията).
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Споразумения за селективна диструбуция



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/

