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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

Забрана за злоупотреба с монополно или господстващо положение

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;...
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Правна уредба
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Забрана за злоупотреба с монополно или господстващо положение

Чл. 21 ЗЗК (продължение): 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:

 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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Експлоатативни злоупотреби

Структурни злоупотреби

Когато дадена компания се ангажира с поведение, несвързано с конкуренцията, 
основана на резултати, и което не създава ефективност, потребителите биха могли 
да бъдат засегнати - пряко, когато цените се повишат над конкурентното ниво 
(експлоатативна злоупотреба), или непряко, когато конкурентната структура на 
пазара (злоупотреба с изключване/антиконкурентно поведение, което намалява 
конкуренцията).

 Case C-6/72 Continental Can Company v Commission [1973] ECR 215, para 26

 Hoffmann La-Roshe, para 89 at seq and 125

 British airways para 244; Suiker Unie para 518; Michelin I para 70
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Видове злоупотреби
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Експлоатативната злоупотреба е поведение на предприятие с 
господстващо положение, при което се използват „всички 
възможности, възникващи от нейната позиция, по такъв начин, че 
да се пожънат търговски печалби, каквито не биха били 
постигнали, ако на пазара имаше достатъчно конкуренция“ (United 
Brands)

Стр. 209 „Новата правна уредба на защита на конкуренцията“ (с 
авторски колектив от служители и бивши членове на КЗК)
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Икономически анализ при 
експлоатативни злоупотреби
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Случаите на установени прекомерно високи цени в европейската 
практика се считат за прецеденти, тъй като са ограничени само до 
няколко решения, най-известни от които са United Brands, General 
Motors, British Leyland; и най-скорошното - Port of Helsingborg. 

В делото United Brands, Съдът на ЕС посочва, че „..налагането на 
цена, която е прекомерна, защото няма разумна връзка със  
икономическата стойност („economic value“) на продукта е 
...злоупотреба“
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Правни тестове за наличие на прекомерни 
цени, изведени от европейската съдебна 
практика
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Съдът на ЕС също така извежда за първи път двустепенния тест за 
доказване на прекомерни цени, при който:

 първо се установява дали приходите от продажбата на изследвания 
продукт/услуга превишават прекомерно разходите по неговото производство 
(т.нар. „ценови анализ на теста“) и в случай, че това се установи,

 дали цената е прекомерна спрямо икономическата стойност на продукта или в 
сравнение с други подобни продукти  (т.нар. „сравнителен анализ на теста“). 

В Решението по делото Port of Helsingborg, Съдът на ЕС потвърждава, 
че двете степени на теста са кумулативни условия за установяване на 
прекомерни цени.
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Сравнение на цената с разходите за производството на продукта/услугата  

Сравняване на цената между различни пазари или между цените на 
конкуренти

Сравняване на цената в различни географски пазари (Решение на КЗК № 32 
от 16.01.2013 г.; докато в Решение № 449 от 27.05.2015 г. КЗК отхвърля тази 
възможност, тъй като предприятията не били конкуренти и поради това 
цените не били обективен референт)

Сравняване на цената на господстващото предприятие в динамика за 
определен период от време (Решение на КЗК 628/2007 г., където е 
установено, че „Кремиковци Трейд“ ЕООД е увеличило цената необосновано 
в интервала от 88% до 162% в сравнение с началото на изследвания 
период)
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Възможни сравнителни тестове, които се 
прилагат и са в съответствие със 
заключението на Съда в United Brands
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ЕК инициира реформа с която налага икономическия подход при 
прилагането на чл. 102 чрез приемане на Насоки относно 
приоритетите на Комисията по прилагане на чл. 82 от Договора за ЕО 
[понастоящем чл. 102 от ДФЕС] на злоупотреба с поведение за 
изключване от страна на предприятия с господстващо положение.

Съгласно Насоките, подходът, основаващ се на ефекта, се 
съсредоточава върху наличието на антиконкурентни ефекти, които 
вредят на потребителите и такива ефекти трябва да бъдат 
идентифицирани чрез икономически анализ. 
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Роля на икономическите анализи  в 
прилагането на чл. 102 ДФЕС при 
структурни злоупотреби
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Пазарна мощ - първата стъпка при прилагането на чл. 102 е да се прецени 
дали едно предприятие се намира в господстващо положение и каква е 
степента на неговата пазарна мощ. 

Оценката на господството следва да вземе под внимание конкурентната 
структура на пазара и особено следните фактори: 

 натиск, оказан от съществуващите доставки от настоящите конкуренти и тяхното 
пазарно положение (пазарното положение на господстващото предприятие и 
неговите конкуренти), 

 натиск, оказан от реална заплаха от бъдещо разрастване на настоящите или 
навлизането на нови конкуренти (разрастване и навлизане), 

 натиск, оказан от клиентите на предприятието благодарение на мощта им при 
договаряне на условия (уравновесяваща покупателна мощ). 
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Общ подход към практиките на 
отстраняване на конкуренти 
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Препятстване, нанасящо вреда на потребителите („антиконкурентно 
препятстване“) 

Комисията обикновено се намесва, единствено когато разглежданата 
практика е в състояние да ли вече е възпрепятствала конкуренцията с 
предприятия, които се считат за толкова ефикасни, колкото и 
господстващото предприятие (т.нар. Тест на равностойно ефективния 
конкурент)

За да определи дали дори един хипотетичен равностоен по ефикасност 
конкурент може да бъде блокиран от господстващото предприятие, 
Комисията ще провери икономическите данни, свързани с разходите и 
продажните цени, и най-вече дали господстващото предприятие предлага 
цени, които не покриват разходите.  
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Общ подход към практиките на 
отстраняване на конкуренти 
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Насоките въвеждат тестът на равностойно ефективния конкурент, 
който е приет за най-добрият инструмент за разграничаване на 
проконкурентно от антиконкурентно поведение на господстващо 
дружество и се превръща в същността на новия подход.

Тестът предполага сравняване на разходите и действителните цени 
на господстващо дружество, за да се прецени дали жертва печалба. 
Ако цените на господстващото дружество са под себестойността, 
“ефективен конкурент” със същата структура на разходите не би 
могъл да съпостави цените си и по този начин да се конкурира, без да 
понесе загуба.
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Роля на икономическите анализи в 
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Тестът е приложен и одобрен от eвропейските съдилища в случаите на злоупотреба 
с господстващо положение по отношение на практиките на отказ на достъп чрез 
свиване на маржовете (TeliaSonera и Deutsche Telekom) и практиките за ниски цени 
(Post Danmark I). 

Съдът уточнява, че при ценови злоупотреби е налице задължение за извършване на 
теста, тъй като „не е възможно да се прецени дали дадена цена представлява 
злоупотреба, без да се сравнявни с разходите“ (Интел, пар.152)

Антиконкурентният ефект не може да се предположи без провеждането на 
икономически анализ, поради което тестът е признат за правен стандарт при 
оценката на злоупотребите, основаващи се на цените. 

Тестът се използва като инструмент за оценка на антиконкурентния ефект при 
злоупотреби, основани на цените.
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Икономически анализ
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Господстващото предприятие се е впуснало в хищнически прояви като 
умишлено търпи загуби или се отказва от печалба в краткосрочен план 
(наричан по-долу „жертване“), така че да блокира или да бъде в 
състояние да блокира един или повече от настоящите или 
потенциалните си конкуренти с цел да засили или да задържи пазарната 
си мощ, като по този начин причинява вреда на потребителите.

Определянето на по-ниска цена за всички или за определена част от 
продукцията си през разглеждания период от време или ако е увеличило 
продукцията си през същия този период, господстващото предприятие е 
претърпяло или търпи загуби, които биха могли да бъдат избегнати. 
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Хищническо ценообразуване



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

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

AKZO (1983) въвежда теста, базиран на разходите.

Цени под средните променливи разходи показват, че господстващото 
предприятие цели да отстрани конкурент, тъй като всяка продажба му 
носи загуби, поради което поведението се квалифицира като 
злоупотреба.

Цени под средни общи разходи, но над средни променливи разходи 
представлява злоупотреба само ако се установи, че поведението е 
част от план за елиминиране на конкурент/и.

Необходимо ли е дa се докаже, че след отстраняване на конкурента, 
господстващото предприятие ще увеличи цените, за да възстанови 
загубите си?
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Хищническо ценообразуване
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Хищническата стратегия може да бъде неуспешна, когато:

 няма сигурност, че конкурентът ще бъде отстранен бързо 
(ценовата война не може да продължи дълго);

 ако конкурентът бъде отсранен, каква е сигурността, че няма да 
навлезе отново. (пример, Летище София).

Тези въпроси нямат връзка с правния стандарт, наложен от 
европейските съдилища.

Темата за възможността на господстващото предприятие да 
възстанови загубите е основен момент в делото Tetra Pak II (1992).
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Хищническо ценообразуване
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ЕК установява цени под себестойност, които не се оспорват от 
господстващото предприятие.

Tetra Pak II твърди, че продажбите на загуба са антиконкурентни само ако е 
възможна фаза, в която след това да се възстановят тези загуби, т.е. 
конкурентът е отстранен и цените са увеличени (Brooke Group, 1993)

Първоинстанционният Съд (сега Общ съд) отхвърля този довод и 
постановява, че не е необходимо доказване на фазата на възстановяване, 
защото самият риск от елиминиране на конкуренцията е достатъчен, за да 
се квалифицира поведението като злоупотреба.

Дискусия: Ако няма фаза на компенсиране на загубите как се увреждат 
потребителите?
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Tetra Pak II 
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Концепцията за злоупотреба не е лимитирана до експлицитно изброените форми на
злоупотреба в чл. 21 ЗЗК (чл. 102 ДФЕС).

Концепцията за хищничество не е лимитирана само до ценообразуването:

 хищническа рекламна кампания (разходите за реклама се увеличават над
нивата на печалба);

 хищническа продуктова диференциация (въвеждат се всевъзможни марки и
модификации на продукта, поради което новонализащ участник трудно може да
намери пазарна ниша в която да позиционира продукта си).

 Darlington Bus (1995) – годподстващото предприятие ‘краде’ почти целия
персонал на конкурента си до степен, последният да не е в състояние да
предоставя услуги, с което на практика е отстранен от пазара.
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Други форми на хищничество
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Комисията не смята, че е необходимо да се докаже, че конкурентите 
са напуснали пазара, за да се докаже наличието на антиконкурентно 
препятстване. 

Възможно е господстващото предприятие да предпочете да 
предотврати силната конкуренция с даден конкурент и да го накара да 
следва цените на господстващото предприятие, отколкото изцяло да 
го отстрани от пазара. 
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„Обвързването“ обикновено се отнася до ситуации, в които клиенти, 
които купуват един продукт (обвързващият продукт), са задължени 
също да купуват друг продукт от господстващото предприятие 
(обвързаният продукт). 

Обвързването може да се осъществи на техническа (обвързващият 
продукт е замислен така, че да работи изправно единствено с 
обвързания продукт) или договорна основа.

Вреда на потребителите - чрез обвързване или пакетиране, като 
блокира пазара за другите продукти, които са част от обвързването 
или пакета (наричан обвързван пазар). 
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Обвързващи и пакетни продажби 



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

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

За да представлява злоупотреба, предприятието трябва да  
господства на обвързващ пазар и да са спазени следните условия:

 обвързващият и обвързаният продукт са отделни и

 обвързващата практика има вероятност да доведе до 
антиконкурентно препятстване.

Обвързването или пакетирането могат да произведат анти-
конкурентни ефекти на обвързания, на обвързващия, или и на двата 
пазара едновременно. 
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Обвързващи и пакетни продажби 



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

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

Рискът от антиконкурентно препятстване е по-голям, когато господстващото 
предприятие придава на своята обвързваща или пакетна стратегия траен 
характер, например, чрез техническо обвързване, от което е прекалено 
скъпо да се избяга. 

Ако обвързващият и обвързаният продукт могат да бъдат използвани в 
променливи пропорции като ресурс за производствения процес, клиентите 
могат да реагират на увеличението на цените на обвързващия продукт, като 
увеличат търсенето на обвързания и го намалят за обвързващия продукт. 

Чрез обвързването на два продукта господстващото предприятие може да 
иска да избегне тази взаимозаменяемост и в резултат на това да увеличи 
цените. 
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Обвързващи и пакетни продажби -
анализ



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

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

Ако цените, по които продава господстващото предприятие, са 
регламентирани на обвързващия пазар, обвързването може да 
позволи на господстващото предприятие да увеличи цените си на 
обвързания пазар, за да компенсира загубата на приходи, причинени 
от регулирането на обвързващия пазар. 

Ако обвързаният продукт е важен допълнителен продукт за клиентите 
на обвързващия продукт, намаляването на броя на алтернативните 
доставчици на обвързания продукт и вследствие на това намаляване 
на предлагането на този продукт, може да направи навлизането 
единствено на обвързващия пазар по-трудно. 
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Обвързващи и пакетни продажби -
анализ



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

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

Господстващото предприятие се конкурира на пазара надолу по 
веригата с купувач, на когото отказва доставки. 

Терминът „надолу по веригата“ се използва, за да се обозначи пазар, 
на който производственият ресурс, за който е отказана доставка, е 
необходим за производството на продукт или извършването на услуга.

Понятието „отказ за доставки“ обхваща широк спектър от практики 
като отказа за доставки на настоящи или нови клиенти, отказа да се 
лицензират правата върху интелектуална собственост, включително и 
когато лицензът е необходим за предоставянето на интерфейсна 
информация или отказа да се предостави достъп до особено важни 
съоръжения или мрежи.
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Отказ за доставки и свиване на 
маржовете 



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

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

Не е необходимо да има действителен отказ от страна на 
господстващото предприятие; „конструктивният отказ е достатъчен“.

Конструктивният отказ може, например, да приеме формата на 
неоправдано забавяне или да възпрепятства доставката с други 
средства, или да наложи неприемливи условия срещу извършването 
на доставката. 

Господстващото предприятие може да изиска такава цена за продукта 
на пазара нагоре по веригата, в сравнение с цената, по която продава 
на пазара надолу по веригата, че дори и равностоен по ефективност 
конкурент да не може да търгува рентабилно и трайно на пазара 
надолу по веригата (т.нар. „свиване на маржовете“). 
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Отказ за доставки - анализ



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

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

Отказът засяга продукт или услуга, които са обективно необходими за 
ефективната конкуренция на пазара надолу по веригата (без отказания 
производствен ресурс нито един конкурент не би навлязъл или оцелял на 
пазара надолу по веригата).

Отказът може да доведе до отстраняване на ефективната конкуренция на 
пазара надолу по веригата (пазарен дял, брой засегнати конкуренти, обем, 
отклонен от конкурентите към господстващото предприятие)

Отказът може да нанесе вреда за потребителите (когато вследствие на 
отказа, на блокираните от господстващото предприятие конкуренти се 
попречи да пуснат на пазара новаторски стоки и услуги и/или когато по-
нататъшното развитие на нововъведението може да бъде спряно - дело T-
201/04 Microsoft/Комисията [2007]). 
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Отказ за доставки - анализ



Този проект се изпълнява с финансовата

подкрепа на Европейския съюз по

Програмата за обучение на национални

съдии по договор № SI2.738369-HT.4989
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