
 

    

 

Глоби за нарушаване на правото в областта на 

конкуренцията 

 

Какво трябва да бъде постигнато с 

глобите ? 

Политиката на Комисията по отношение на 
нарушенията на правото в областта на 
конкуренцията е превантивна. За тази цел 
Комисията издава подробни насоки как да се спазва 
това право. Ако предприятията го нарушат, може да 
им бъдат наложени глоби. Те също са насочени 
главно към превенция и следователно трябва да 
отговарят на две цели: да наказват и да възпират 
нарушенията. Нарушаването на правилата за 
конкуренция е изгодно, ако остане ненаказано – ето 
защо предприятията постъпват така. ОИСР проучи 
подбрани примери за картели и оценява средното 
увеличение на цените между 15 % и 20 % с 

максимална стойност над 50 %i.  Ако даден картел 
продължи няколко години, участващите в него 
предприятия се възползват от тези по-високи цени 
всяка година от неговото съществуване.  За да се 
постигне превантивната цел за промишлеността 
като цяло, това трябва да бъде взето под внимание 
при определянето на глобата.  

Политиката на Комисията за налагане на глоби се 
основава на принципите, че някои нарушения 
нанасят повече вреда на икономиката от други, че 
нарушенията, засягащи продажби с висока 
стойност,  причинят повече вреди, отколкото 
нарушенията, засягащи продажби с ниска стойност,  
и че продължилите дълго нарушения причинят 
повече вреди, отколкото нарушенията с кратка 
продължителност.  

Как се оценяват глобите? 

Процент от стойността на съответните продажби: 
отправна точка за глобата е процентът от годишните 
продажби на предприятието, реализирани с 

продукта, предмет на нарушението.  Съответните 
продажби обикновено са продажбите на 
продуктите, с които е извършено нарушението, през 
неговата последна пълна годинаii.  Процентът, който 
се прилага към стойността на съответните 
продажби на предприятието, може да достигне до 
30 % в зависимост от тежестта на нарушението, 
което от своя страна зависи от редица фактори, 
сред които неговото естество (напр. злоупотреба с 
господстващо положение, фиксиране на цени, 
разпределяне на пазара), географския обхват и 
дали нарушението е направено. При картели 
съответният процент клони към интервала  15—
20 %. 

Продължителност: този процент от стойността на 
съответните продажби се умножава по броя на 
годините и месеците, през които е продължило 
нарушението.  Това означава, че глобата е свързана 
със стойността на засегнатите продажби, 
реализирани докато е траело нарушението, които 
като цяло се считат за добър показател за вредите 
върху икономиката, причинени с времето от 
нарушението. Поради това нарушение с 
продължителност две години се счита за два пъти 
по-вредно от нарушение, което продължава само 
една година. 

Увеличения и намаления на глобите: Глобата може 
да бъде увеличена (например при рецидив от 
страна на предприятието) или  намалена (например 
ако участието на предприятието е било ограничено 
или ако законодателство или органи са насърчили 
нарушението).  При дела за картели глобата се 
увеличава с еднократна сума, равняваща се на 15—
25 % от стойността на едногодишните продажби 
като допълнителен възпиращ ефект, който се 
прилага главно за кратки картели и има за цел да 



възпре дори изпробването на картел (т.нар. „входна 
такса“). 

Максимален размера на глобата: глобата е 
ограничена до 10 % от цялостния годишен оборот 
на предприятието. Ограничението от 10 % може да 
бъде изчислено въз основа на оборота на групата, 
към която принадлежи предприятието, в случай че 
през периода на нарушението предприятието 
майка на тази група е упражнило решаващо 
влияние върху дейността на своето дъщерно 
предприятие. Съществува и давностен срок от пет 
години, считано от края на нарушението до 
началото на разследването на Комисията. 

Намаления на глобите по снизходителност: 
Комисията насърчава предприятията, участващи в 
картел, да представят доказателства, които да ѝ 
помогнат да открие картели и да изготви своята 

аргументация. iii Първото предприятие, което 
предостави достатъчно доказателство за картел, 
позволяващо на Комисията да предприеме 
действия, може да получи пълен имунитет срещу 
глоби. Следващите предприятия могат да получат 
намаления до 50 % от размера на глобата, която ще 

им бъде наложена в противен случайiv. 

Намаления при постигане на споразумение: при 
картели Комисията предлага също 10 % намаление 
на глобата, ако тя постигне споразумение c 

предприятиетоv. Споразуменията намаляват 
административните разходи по решенията за 
картели, включително пред Съда, и помагат на 
Комисията да обработи по-бързо делата за картели, 
като така се освобождават средства, предназначени 
за нови разследвания. 

Неспособност за плащане 

При изключителни обстоятелстваvi Комисията може 
да намали глобата, ако предприятието представи 
достатъчно ясни и обективни доказателства, че е 
вероятно глобата да се отрази тежко на 
икономическата му жизнеспособност. В анализите 
подробно се разглеждат различните специфични за 
предприятията фактори и тяхната цел е те да бъдат 
възможно  най-обективни и количествено 
измерими, за да се гарантира равноправното 
третиране и запазването на възпиращия ефект.  

Какво е правното основание за 

глобите, налагани от Комисията ? 

В членове 101 и 102 от Договора (ДФЕС) се 
забраняват различни антиконкурентни практики. В 
член 103 на Европейския съвет се дават 
правомощия за въвеждането на система за 
правоприлагане, включително налагането на глоби. 

В Регламент 1/2003 на Съветаvii, основаващ се на 
член 103 от Договора за функционирането на ЕС, на 
Комисията се дават правомощия да  прилага тези 
правила и да глобява предприятията за нарушения.  
В него се установяват принципите, че глобата 
следва да се основава на тежестта и 
продължителността на нарушението, и аксималният 
размер на глобата се ограничава до 10 % от 
оборота, както е посочено по-горе. 

 Във всяко решение Комисията обяснява как е 
определила глобата. Тя не е задължена да дава 
общи насоки, но направи това през 1998 г.viii за по-
голяма прозрачност в политиката ѝ за налагане на 
глоби и за по-голяма отчетност на нейните 
действия. С течение на времето стана ясно, че тези 
насоки са довели до твърде ниски глоби за 
големите предприятия, особено при 
продължителни картели, които обхващат голям 
обем продукти, както и при рецидиви. През 2006 г. 
Комисията оцени повторно своя подход, като 
предостави на предприятията по-ясни насокиix.  

Европейските съдилища преразглеждат всички 
аспекти на решенията на Комисията и имат пълни 
правомощия да променят наложената глоба. 
Резултатите на Комисията пред съдилищата са 
добри — над 90 % от стойността на глобите се 
потвърждават при обжалване.  

Защо се издават насоки? 

Политиката за налагане на глоби трябва да покрива 
широк набор от различни фактически 
обстоятелства, които е изключително трудно да 
бъдат определени предварително.  Ето защо 
Комисията си запазва възможността при 
необходимост да изменя и актуализира своите 
насоки и ето защо в самите насоки се съдържат 
разпоредби, в които изрично се предвижда в 
определени случаи те да не се спазват. 



Ноември 2011 г. Настоящата бележка се предоставя единствено за информация и не е обвързваща за 
Европейската комисия. Тя не засяга насоките на Комисията относно глобите. 
 
За повече информация:  

вропейска комисия — уебсайт за политиката в областта на конкуренцията 
http://ec.europa.eu/competition 

 

 

Много национални органи за защита на 
конкуренцията понастоящем следват същия подход 
и техните насоки за определяне на глобите като 

цяло са в съответствие с тези на Европейската 
комисия.

 

Накратко: 

Основен размер на 
глобата 

Процент от стойността на съответните продажби (0—30 %) 
x 

продължителност (години или периоди под една година) 
+ 
15—25 % от стойността на съответните продажби: допълнителен възпиращ 

ефект за картели 

Увеличен с 
Утежняващи фактори 
напр. Водещо предприятие в картела, рецидив или препятстване на 
разследването 

Намален с 
Смекчаващи фактори 

напр. Ограничена роля или поведение, насърчено от законодателството 

Подлежащ на 
максимален размер  

10 % от оборота (за всяко отделно нарушение) 

Възможно 
допълнително 

намаление 

посредством  

Снизходителност: 100 % за 1-вия, до 50 % за следващите,   
20—30 % за третия и до 20 % за останалите 

Споразумение: 10 % 

Намаление поради неспособност за плащане  

 

                                                            
i http://www.oecd.org/dataoecd/16/20/2081831.pdf  

ii В някои случаи, например когато оборотът се промени значително, последната пълна година на картела може да даде 

подвеждащ резултат. В такъв случай Комисията използва друга година, която е по-представителна за оборота. 

iii Известието за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер (ОВ С298, 8.12.2006 г., стр.17) 

iv С цел да се възползват от Известието за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер предприятията 

могат да се обръщат към Комисията пряко или чрез юрисконсулт. Съществуват специални телефонни номера, на които 

предприятията могат да се обадят, за да потърсят съдействие от служител на Комисията (тел.: +32 2 298.41.90 или +32 

2 298.41.91), и специален номер на факс (факс:  +32 2 299.45.85). 

v Известие за постигане на споразумение (Регламент: ОВ L 171, 1.7.2008 г., стр. 3—5; Известие: ОВ С 167, 2.7.2008 г., 

стр. 1—6) 

vi Точка 35 от насоките (2006 г.) 

vii ОВ L1, 4.1.2003 г., стр.1—25.  Регламент 1/2003 замени Регламент 17/1962 г., в който разпоредбите за глобите бяха 

идентични.  

ОВ 13, 21.2.1962 г., стр. 204/62, последно изменен с Регламент (ЕО)   

№ 1216/1999, ОВ L148, 15.6.1999 г., стр. 5 

viii Насоки относно метода за определяне на размера на глобите (ОВ C9, 14.1.1998 г., стр.3—5) 

ix Насоки относно метода за определяне на размера на глобите (ОВ C210, 1.9.2006 г., стр.2—5) 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:05:52006XC1208(04):BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:171:0003:0005:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:167:0001:0006:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:167:0001:0006:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:01:32003R0001:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:03:31998Y0114(01):BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:04:52006XC0901(01):BG:PDF
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