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К О Н С П Е К Т 
 

по КОНКУРЕНТНО ПРАВО 

 

за студентите от специалност "ПРАВО" 

 

 

1. Конкуренция и конкурентно право. Понятие, място в системата на правните отрасли. 

Историческо развитие на законодателството за защита на конкуренцията. 

2. Предмет, метод, система и източници на конкурентното право. 

3. Субекти на конкурентното право - същност, статут и видове. Предприятието в 

конкурентното право. 

4. Понятието "пазар" в конкурентното право. Процес на определяне на съответния пазар. 

5. Политика за защита на конкуренцията в Европейския съюз и Република България – същност 

и основни актове. Органи и институции в областта на защитата на конкуренцията. Статут, състав и 

компетентност на Комисията за защита на конкуренцията. 

6. Картелно право. Понятие за ограничаване на конкуренцията. Форми на ограничаване на 

конкуренцията. Видове ограничения. 

7. Забранени споразумения, решения и съгласувани практики. Фактически състав на забраната 

по чл. 15 ЗЗК. Споразумения с незначителен ефект върху конкуренцията (правилото de minimis).  

8. Хипотези на забраната по чл. 15 ЗЗК. Последици от нарушаване на забраната. 

9. Освобождаване от забраната по чл. 15 ЗЗК. Групово освобождаване от забраната. 

10. Антимонополно право. Монополно право на държавата (държавен монопол) – същност и 

характеристика. Дейности, за които е допустимо установяването на държавен монопол.  

11. Монополно положение (квазимонополно право) – правна същност и характеристика. 

Господстващо (доминиращо) положение – същност и видове. Естествени монополи. 

12. Злоупотреба с монополно или господстващо положение – същност и фактически състав. 

Форми на злоупотреба. Хипотези на забраната за злоупотреба. 

13. Концентрации между предприятия – понятие и видове. Правни форми за осъществяване на 

концентрация. Контролът при концентрациите – същност, видове, начини за установяване.  

14. Условия и прагове за нотификация на концентрациите. Оценка и разрешаване на 

концентрациите между предприятия. 

15. Нелоялна конкуренция. Обща забрана за осъществяване на нелоялна конкуренция – 

същност и фактически състав. 

16. Законоустановени състави на нелоялна конкуренция. 

17. Производство пред Комисията за защита на конкуренцията – общи положения. Образуване 

и ход на производството. Актове на КЗК – същност, видове, обжалваемост и ред за обжалване. 

18. Особени производства пред Комисията за защита на конкуренцията. 

19. Правни последици при нарушаване на правилата за конкуренция. 

Административнонаказателна отговорност за извършени нарушения. Гражданска отговорност - 

фактически състав, условия и ред за реализация. 

20. Други последици от нарушаване на правилата за конкуренция. 
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