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Изменения в Закона за защита на
конкуренцията
Февруари 2021

Нови правила относно нелоялните търговски практики
между стопанските субекти във веригата за доставки на
селскостопански и хранителни продукти

Независимост и по-широки правомощия на Комисията за
защита на конкуренцията

В Държавен вестник, бр. 17 от 26 февруари 2021 г. бяха обнародвани
важни промени в Закона за защита на конкуренцията („ЗЗК“).
Измененията влизат сила от датата на обнародване с изключение на
правилата за нелоялните търговски практики, които влизат в сила от 1
ноември 2021 г.

По-голяма част от промените имат за цел да приведат в съответствие
националното законодателство с изискванията на:

Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и на Съвета
от 11 декември 2018 г. за предоставяне на правомощия на
органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-
ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното
функциониране на вътрешния пазар и
Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 април 2019 г. относно нелоялните търговски
практики в отношенията между стопанските субекти във
веригата за доставки на селскостопански и хранителни
продукти.

По-важите промени в ЗЗК обхващат следните области.

Нови правила относно нелоялните търговски практики
между стопанските субекти във веригата за доставки на
селскостопански и хранителни продукти
Измененията в ЗЗК предвиждат отпадане на досегашната глава седма
„а“ „Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“ и замяната ѝ с
новата уредба на нелоялните търговски практики между стопанските
субекти във веригата на доставки на селскостопански и хранителни
продукти в съответствие с Директива (ЕС) 2019/633.

Целта на новите правила е да защитят селскостопанските
производители и доставчици на храни от икономически по-силните
търговски оператори – купувачи на тези продукти. Новите норми ще се
прилагат в отношенията доставчик – купувач на продуктите, в

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/bg/pdf/bg-LN-amendments-CPA-en-20210226.pdf


зависимост от годишния оборот на предприятието на доставчика и
купувача.

Въведени са абсолютни и условни забрани по отношение на
прилагането на търговски практики между доставчиците и купувачите
на храни.

Абсолютно забранени са нелоялни търговски практики като плащания
от купувач на доставчик по-късно от 30 дни след изтичане на
договорения срок за доставка или от датата на доставката, отказ на
купувача от поръчки за нетрайни продукти с по-малко от 30 дни
предизвестие, едностранна промяна на договорните условия от
купувача, искания от купувача на плащания, които не са свързани с
продажбата на продуктите и други.

Условните забрани представляват забрана за прилагане на
определени търговски практики, освен ако те не са предварително
ясно договорени от купувача и доставчика в договора за доставка на
селскостопански и хранителни продукти. Сред изрично изброените
условни забрани са: връщане от купувача на непродадени продукти,
без той да е заплатил за тях, искания от купувача за заплащане от
доставчика на рекламни или маркетингови дейности, транспортни или
логистични разходи и други.

Промените предвиждат и редица изключения, при които забраните не
се прилагат, включително при договорите между доставчици и
потребители. Санкцията, която може да бъде наложена на купувач на
селскостопански и хранителни продукти при установяване на
нарушение на абсолютните или условните забрани е в размер от 5,000
до 300,000 лева.

Съгласно Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на ЗЗК, договорите за доставка на
хранителни и селскостопански продукти, сключени преди 1 ноември
2021 г., следва да се приведат в съответствие с новите правила в 12-
месечен срок след влизане в сила на закона.

Независимост и по-широки правомощия на Комисията за
защита на конкуренцията
В изпълнение на Директива (ЕС) 2019/1 и с цел да се гарантира
независимостта на КЗК, в ЗЗК се въвеждат разпоредби, които
осигуряват възможност КЗК да упражнява правомощията си без право
на намеса или даване на инструкции в работата ѝ от органите на
изпълнителната власт и местното самоуправление, както и от
частноправни субекти.

Правомощията на членовете на КЗК не могат да бъдат прекратени на
основания, свързани с точното изпълнение на техните задължения, и
упражняване на правомощията им при прилагане на чл. 101 и 102 от
Договора за функционирането на Европейския съюз.

Мандатът на членовете на КЗК се удължава от пет на седем години.
Членовете на КЗК се избират след проведена публична процедура и
не могат да бъдат преизбирани веднага за още един мандат.

Предвиждат се по-широки и нови правомощия на КЗК при
разследването на нарушения на закона, както следва:

Налагане на санкции на лица, които не се явят за снемане на
обяснения, противопоставят се на извършвана проверка на
място или представят невярна, непълна или подвеждаща
информация.
Извършване на проверки на място в частни помещения,
включително домове на управители или служители на
предприятия или на сдружения на предприятия, ако е налице
основателно съмнение, че в тези помещения се съхраняват
служебни документи.



Налагане на имуществени санкции и глоби при установени
нарушения на конкуренцията и на икономическите
правоприемници на предприятието – извършител на
нарушението, както и на сдружения на предприятия, когато
нарушението е свързано с дейността на неговите членове.
Оказване на взаимно съдействие с другите органи по
конкуренция в държавите членки при връчване на уведомления
и изпълнение на решения за налагане на имуществени санкции.
Отказ за образуване на производство за установяване на
нарушения на ЗЗК, независимо от постъпило искане, ако КЗК
прецени, че случаят не попада в обхвата на приоритетите ѝ за
правоприлагане.

При въпроси не се колебайте да се обърнете към нас.
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