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І. ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

1.1. УВОД 

Настоящата частична предварителна оценка е изготвена в изпълнение на проект в 

„Създаване на постоянно експертно звено за граждански мониторинг върху 

законодателството”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България 

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

изпълняван от Центъра за оценка на въздействието на законодателството (www.ria.bg). 

Центърът е българско юридическо лице с нестопанска цел, учредено в обществена полза 

през 2011 г. Неговата мисия е да насърчава въвеждането на добрите европейски практики 

и стандарти на по-доброто регулиране, включително оценката на въздействието 

на законодателството като задължителен механизъм при разработването, обсъждането, 

приемането, спазването и прилагането на нормативните актове в България. Центърът 

обединява експерти в сферата на правото, икономиката и социологията, специалисти със 

знания и опит в областта на анализирането и изследването на законодателството 

Оценката на въздействието има за цел да анализира потенциалните ефектите на 

планираната националната политика, насочена към гарантиране на справедливи условия на 

конкуренция между всички участници по веригата производители на суровини – 

преработватели – дистрибутори – търговци, която следва да доведе до премахване или 

ограничаване на възможността икономически оператори със значително по-силни пазарни 

позиции да могат да налагат търговски условия, които са преимуществено или 

изключително благоприятни за тях на своите контрагенти – участници на пазара със 

значително по-слаби позиции. 

 

1.2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА 

При изготвянето на ОВЗ бе използвана разработената от Центъра за оценка на 

въздействието на законодателството детайлизирана методология за извършване на оценки 

на въздействието на законодателството, която е основана на следните стратегически 

документи: 

1. Насоки за оценка на въздействието от 2015 г. – дял ІІІ от Насоките за по-добро 

регулиране на Европейската комисия от 19.05.2015 г.1 

2. Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството -  

прието от Министерския съвет с Решение  № 549 от 25 юли 2014 година2; 

3. Ръководство за извършване на оценка на въздействието на Министерския съвет от 

2009 г., публикувано на Портала за обществени консултации на МС3; 

4. Ръководство за оценка на въздействието в България, изготвено по проект ФАР BG-

0103.01 “Стратегическо планиране и координация” в резултат на тясно сътрудничество 

между администрацията на Министерския съвет на Република България и консорциум от 

експерти4; 

5. Насоки за оценка на въздействието на Европейската комисия  от 2009 г.5; 

                                                           
1 COM(2015) 215; SWD(2015) 110 
2 Източник: http://regulatoryreform.bg/ресурси 
3 Източник: http://www.strategy.bg 
4 Източник: www.mi.government.bg/files/useruploads/files/.../guide_ob.pdf  
5 Източник: http://regulatoryreform.bg/ресурси 

http://www.ngogrants.bg/
www.ria.bg
http://regulatoryreform.bg/
http://www.strategy.bg/
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/.../guide_ob.pdf
http://regulatoryreform.bg/
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6. Насоки за оценка на въздействието на законодателството, приети от 

Правителството на Великобритания в техния актуален вариант. 

Използвани са разнообразни утвърдени в науката методи и инструменти за събиране 

и анализ на данни и информация, изцяло съобразени с действащите насоки и правила за 

оценка на въздействието на политиките и регулирането на ниво ЕС. Прилагани са 

качествени и количествени подходи за събиране на данни с цел набиране на максимално 

обхватна база от информация, по-конкретно: 

- документален анализ, който включва преглед на всички релевантни документи с 

цел изграждане на ясна представа относно контекста, целите и задачите на оценката на 

въздействието;  

- селектиране на статистически данни, изведени от официални документи на 

органите на Европейския съюз или българската държава, изследвания на неправителствени 

организации и публикации в медиите. Навсякъде, където е било възможно са предоставени 

директни линкове към цитираните източници; 

- анализ на силните и слаби страни, възможности и заплахи на конкретен елемент 

(SWOT анализ), който спомага за получаване на разумна увереност относно 

приложимостта на всеки един от инструментите за регулация; 

При извършването на настоящата оценка на въздействието бе използвана комбинация 

от методи за анализ на събраната информация, т.нар. многоспектърен анализ. Това позволи 

извършването на сравняване на данните, получени чрез различните методи за събиране на 

информация,  проверка на тяхната валидност и постоянство, което гарантира свеждане до 

минимум на субективността, пристрастията и несигурността при оценяването. Използван 

бе и методът на качествения анализ, включително подходите на: 

- кодиране и абстракция - определяне на категориите на понятията, които се 

използват за класифициране на данните и групиране на свързаните категории;   

- матрици за данни - идентифициране на основни теми или измерения, сортиране на 

данни и извеждане на модели от данните;  

- качествен времеви анализ на данни - хронологично подреждане на данни за 

осигуряване на профил на дейностите и събитията, с които се идентифицират случайните 

взаимовръзки.  

 

1.3. КОНТЕКСТ НА ПОЛИТИКАТА 

Въведение 

Веригата на доставки между стопански субекти е важен елемент на европейската 

икономика. Чрез нея продуктите и услугите достигат от доставчиците до потребителите, 

като тя има пряко въздействие върху икономическия растеж и заетостта. Услугите на 

дребно представляват 4,3 % от БВП на ЕС, като в този сектор са заети 18,7 млн. (или 

8,3 %) лица в ЕС и работят 17 % от МСП6. Те способстват за това стоките и услугите от 

други икономически сектори, като например селско стопанство, промишленост, логистика 

и информационно технологични услуги, да бъдат доставени на потребителите. 

През последните две десетилетия веригата за доставки на хранителни и нехранителни 

стоки между стопански субекти се промени значително поради икономически, социални и 

демографски причини. В резултат на засилената концентрация и вертикална интеграция в 

                                                           
6 Евростат, 2010 г. 

http://www.ngogrants.bg/
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целия ЕС настъпиха структурни промени в нея. Появиха се различни международни съюзи 

на купувачите на дребно, чиято цел е постигане на икономии от мащаба в сферата на 

доставките чрез по-голяма покупателна сила. Все по-масовото използване на собствени 

марки на търговците на дребно превърна някои търговци в преки конкуренти на 

собствените им доставчици. Малък брой относително силни участници във веригата на 

доставки изглежда упражняват силно влияние при договарянето. 

Тези фактори в някои случаи да водят до нелоялни търговски практики (НТП) в 

отношенията по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между 

стопански субекти. Нелоялните търговски практики може да се определят най-общо като 

грубо отклонение от етичното търговско поведение, те са в разрез с принципите на 

добросъвестност и почтеност при сключване на сделки и са наложени едностранно от 

единия търговски партньор на другия.  

 

Статистически данни 

Преди продуктът да достигне до потребителя, редица участници на пазара 

(производители, преработватели, търговци на дребно и други) увеличават неговата 

стойност и влияят върху крайната цена, която заплаща потребителят. В това отношение 

единният пазар на ЕС донесе големи ползи за предприятията от веригата за доставки на 

храни. Както големите, така и малките доставчици и търговци на дребно сега разполагат с 

повече пазарни възможности и по-широка клиентела. Трансграничната търговия между 

държавите-членки на ЕС обхваща около 20 % от общото производството на храни и 

напитки в ЕС. Минимум 70 % от общия износ на хранително вкусови продукти от 

държавите-членки е предназначен за други държави членки.7 Ето защо една верига за 

доставка на храни, която функционира гладко и ефикасно в целия ЕС, може да допринесе 

значително за единния пазар. Функционирането на веригата за доставката на хранителни 

стоки се отразява на ежедневието на гражданите на ЕС, имайки предвид, че домакинствата 

отделят приблизително 14 % от разходите си за хранителни продукти8, както и на работата 

на икономическите сектори като селското стопанство, хранително-вкусовата 

промишленост и търговията на дребно.  

Изследване върху влиянието на модерната търговия в България, Полша и Румъния 

показва определена промяна в потребителските нагласи в периода 2000-2010 г.9, дори сред 

населението на селските райони. Расте делът на покупките на основни хранителни стоки, 

преработена храна и вино от големите вериги. По-малък остава делът на веригите в 

продажбите на месо и млечни продукти. Що се отнася до покупката на плодове и 

зеленчуци, традиционните канали на търговия остават предпочитани десет години след 

навлизането на големите вериги на пазара. Като основна причина за смяна на мястото за 

покупка на основни и преработени храни в изследването се изтъкват по-ниските цени във 

веригите, т.е. по-бедните слоеве от населението имат полза от експанзията на модерната 

търговия.  

                                                           
7 Доклад на Форума на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на предлагането на 

храни, декември 2012 г. 
8 Евростат, 2012 г. 
9 „Poland, Bulgaria and Romania, Social Impact of Discount Food Retail in Remote Regions”, FAO Investment 

Center / EBRD Cooperation Program 

http://www.ngogrants.bg/
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По обобщена информация от Сдружението за модерна търговия, средният дял на 

оборота в Топ 10 веригите, който се пада на стоки, доставени от български производители 

или дистрибутори, се движи около 72% в периода 2007-2013 година. Чисто индикативно 

делът на вносните храни и напитки според Стандартната международна класификация 

(SITC) в търговията на едро за същия период е средно 19,4%, а в търговията на дребно – 

28,8%. В допълнение, делът на стоките, които се търгуват най-много в големите вериги –

готовите храни за консумация, е едва 8,2%  от вноса средно за периода. Съответно стоките, 

които се реализират основно през традиционните канали на търговия – плодовете и 

зеленчуците, държат среден дял от 18,7%  от вноса за периода.10 

През 2014 г. девет от 20-те най-големи вериги за търговия в България са в сектора на 

храните. Те правят общ годишен оборот от малко над 4 млрд. лв. и приходите им са се 

увеличили с 3.3% спрямо 2013 г. От тях само три са на печалба – Kaufland, Metro и 

българската "Фантастико". 

Немските Kaufland и Metro през 2014 г. заемат съответно първо и второ място, но 

след тях вече се нарежда Lidl, която изпревари и остави на четвърто място конкурента си 

BILLA. Трите вериги заедно имат малко над 60% от целия бизнес на търговията на дребно 

с хранителни стоки, като над половината са продажби на Kaufland. Средният ръст на топ 

три през 2014 г. е близо 8%. Като се има предвид, че оборотите на Metro падат, 

положителните резултати се дължат на номер едно и номер три. 

"Фантастико" е единствената верига, която от години държи стабилни позиции, 

постига бавен, но сигурен растеж и добри нива на печалба. През изминалата година има 

ръст на оборота от близо 5% и спад на печалбата от 3.5%. Долната част от класацията на 

веригите за бързооборотни стоки показва сериозни размествания и влошаване на 

ситуацията. Carrefour пада с две позиции, продажбите й се сриват с над 40%, а загубата й 

расте с над 50% спрямо 2013 г. През миналата година беше обявена поредната сделка в 

сектора, при която гръцкият франчайзьор на Carrefour трябваше да се слее с останалата без 

своите белгийски собственици "Пикадили". Обединението обаче пропадна. 

В отделните формати на вериги, свързани с дома, също има някои интересни 

тенденции и размествания през 2014 г. Двете големи компании за продажбата на техника 

"Техномаркет" и "Технополис" запазват нивата на бизнес от предходната 2013 година, 

както и позициите си в класацията. Те заемат съответно трето и шесто място сред най-

големите компании за търговия. В сектора "направи си сам" двете големи международни 

вериги – Baumax и Praktiker, се изтеглиха от пазара по едно и също време. Австрийската 

верига стана собственост на българската "Карпет макс", а германците – на "Технополис". 

И двете компании имат загуба през 2014 г. съответно 29 и 10 млн. лв. Това позволи на 

останалия на пазара конкурент Mr. Bricolage да възвърне позициите си и да отбележи ръст 

в продажбите. 

Промени има и при мебелите. За три години от влизането си в България IKEA успя 

да излезе на печалба от почти 1.5 млн. лв. Година по-рано компанията бе все още на загуба 

с малко под половин милион лева. Тя е на 17-о място в класацията на най-големите и е с 

потенциал бързо да се изкачи нагоре.11 

                                                           
10 Анализ на ефектите от навлизането на модерната търговия на пазара на храни и напитки в България, 

Институт за пазарна икономика, 2014 г. : http://ime.bg/var/docs/Analysis_BG_Retail.pdf 
11 Данни от: http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/07/08/2568949_verigi_dinamichna_turgoviia/ 

http://www.ngogrants.bg/
http://ime.bg/var/docs/Analysis_BG_Retail.pdf
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/07/08/2568949_verigi_dinamichna_turgoviia/
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Проблемът с НТП е потвърден от всички участници във веригата на доставки на 

храни, въпреки че е трудно да се направи оценка на пълния му размер и честота. Редица 

проучвания показват, че НТП са често срещано явление, поне в някои части от веригата на 

доставки. Така например, в проучване сред доставчиците във веригата на доставка на 

храни, проведено в целия ЕС, 96 % от отговорилите заявяват, че вече са били обект на 

поне една форма на НТП.12 Съществуват и проучвания на национално равнище. В доклад 

на испанския орган по конкуренция за отношенията между производителите и търговците 

на дребно в хранително-вкусовия сектор, се посочва, че според 56 % от отговорилите 

доставчици договорните условия често или понякога са били променяни със задна дата.13 

Проучване, проведено от името на италианския орган по конкуренция, показва, че 57 % от 

производителите често или винаги се съгласяват с едностранни промени със задна дата, 

тъй като се страхуват от ответни търговски действия, ако откажат промените.14 

НТП нанасят вреди и то най-вече на малките и средните предприятия във веригата за 

доставки на храни.15 Те може да се отразят върху способността им да оцеляват на пазара, 

да  инвестират средства в нови продукти и технологии и да разширяват трансграничната 

си дейност на единния пазар. Въпреки че е трудно да се даде цялостна количествена 

оценка на влиянието на нелоялните търговски практики върху пазара, тяхното пряко 

отрицателно въздействие върху засегнатите страни е безспорно. В горепосоченото 

общоевропейско проучване 83 % от анкетираните, които са потвърдили, че са били обект 

на НТП, заявяват, че в резултат на НТП разходите им са нараснали, а 77 %, че НТП водят 

до намаляване на приходите им. Освен това по веригата на доставки може да се проявят 

непреки въздействия върху малките и средните предприятия, които се изразяват по-

специално в това, че опасявайки се от вероятността да бъдат засегнати от нелоялни 

търговски практики, те се въздържат от установяването на търговски отношения.   

 

Актове на ниво Европейски съюз 

Нелоялните търговски практики в отношенията по веригата за доставки на 

хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти са практики, които са в грубо 

противоречие с доброто търговско поведение и са в разрез с принципите на 

добросъвестност и почтеност при извършване на сделки. Обикновено НТП се налагат от 

по-силната страна на по-слабата. 

На равнище ЕС НТП бяха обсъдени за пръв път, когато потребителските цени се 

покачиха на фона на рязък скок в цените на селскостопанската продукция в Съобщение на 

Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите от 28.10.2009 г. „По-добре функционираща верига на 

                                                           
12 Проучване относно нелоялните търговски практики в Европа (Survey on Unfair Commercial Practices in 

Europe), март 2011 г., организирано от Dedicated от името на CIAA (Европейска асоциация на 

промишлеността на храни/напитки) и AIM (Асоциация на европейските марки). 
13 Доклад за отношенията между доставчици и търговци на дребно в хранително-вкусовия сектор (Report on 

the relations between manufacturers and retailers in the food sector), Comisión Nacional de la Competencia, 

октомври 2011 г. 
14 Indagine conoscitiva sul settore della GDO – IC 43, август 2013 г. 
15 Вж. също Съобщение на Комисията COM(2011) 78 окончателен: „Преглед на „Small Business Act“ за 

Европа“, където се посочва, че „... МСП често са изправени пред нелоялни договорни условия и практики, 

наложени от различни участници във веригата за доставки.“ 

http://www.ngogrants.bg/
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предлагането на храни в Европа”16. Отчетено бе, че липсата на прозрачност на пазара, 

неравнопоставените условия при договарянето и нарушаващите конкуренцията практики 

са довели до изкривяване на пазара, което може да повлияе отрицателно на 

конкурентоспособността на цялата верига на доставката на хранителни стоки. 

Липсата на прозрачност на пазара, неравните възможности за преговаряне при 

сключване на сделки и нарушаващите конкуренцията практики доведоха до изкривяване 

на пазара и се отразиха отрицателно на конкурентоспособността на веригата на 

предлагането на храни като цяло. Така нееластичността на цените повлия отрицателно на 

възможността за приспособяване и на новаторството на всички отрасли по веригата на 

предлагането. Ако установените недостатъци във функционирането на пазара не бъдат 

отстранени скоро, има риск: 

- потребителските цени на храните на свой ред да нараснат много повече от цените 

на основните селскостопански продукти; 

- това да доведе до спад на покупателната способност; 

- спад на доверието на потребителите и  

- евентуално до забавяне на започващото възстановяване на европейската икономика.  

В Съобщение на ЕК „Насоки за приоритетите на Комисията по прилагането на 

член 82 от Договора за създаване на Европейската общност” (сега чл. 102 от ДФЕС) в 

областта на злоупотребата с практики на отстраняване на конкуренти, наложени от 

предприятия с господстващо положение (2009/C 45/02), по повод на пазарната сила, ЕК 

счита, че предприятие, което е в състояние да увеличава по рентабилен начин цените си за 

значителен период от време над нивото на конкуренцията, не среща достатъчно ефективен 

конкурентен натиск и поради това обикновено може да бъде разглеждано като 

господстващо. Под „увеличение на цените“ се разбира способността да се задържат цените 

над нивото на конкуренцията и се използва като събирателно понятие за различните 

начини, по които може да се въздейства на параметрите на конкуренцията като: 

- цени; 

- производствени обеми; 

- нововъведения; 

- разнообразие и качество на стоките. И всичко това в полза на господстващото 

предприятие и в ущърб на потребителите. 

При оценката за наличието на господство се взема под внимание конкурентната 

структура на пазара и особено следните фактори: 

- натиск, оказан от съществуващите доставки от настоящите конкуренти и тяхното 

пазарно положение; 

- натиск, оказан от реална заплаха от бъдещо разрастване на настоящите или 

навлизането на нови конкуренти; 

- натиск, оказан от клиентите на предприятието благодарение на мощта им при 

договаряне на условия и други. 

По време на срещата си на 29 ноември 2011 г. Форумът на високо равнище за по-

добре функционираща верига на предлагането на храни приветства набора от принципи за 

добри практики във вертикалните отношения по веригата на доставка на храни, представен 

от група организации на заинтересовани страни, който обхваща всички етапи от веригата. 

                                                           
16 COM(2009)591 окончателен 

http://www.ngogrants.bg/
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След това Европейската комисия възложи мандат на тези организации да представят рамка 

за изпълнението и прилагането на тези принципи до края на юни 2012 г. Рамката има за 

цел да предложи допълнение към европейските и националните правила и разпоредби и 

другите доброволни схеми, a не да ги замени. Рамката съдържа опростени, практични и 

ясни правила, които могат да повишат осведомеността сред дружествата и да им помогнат 

да прилагат ефикасно принципите за добри практики в своите вертикални 

взаимоотношения.  

Рамката обхваща всички държави - членки на ЕС и се прилага само за храни (пресни 

и преработени) и напитки. От регистрираните дружества се очаква да изпълняват 

принципите чрез своите организации независимо от географския произход на търговските 

им партньори, при условие че задълженията по договора ще се изпълняват на територията 

на ЕС. Малките и средните дружества със седалище извън ЕС могат да прибягнат до 

възможностите за разрешаване на спорове, обхванати в настоящата рамка, в отношенията 

си с партньори, които са се регистрирали, при условие че задълженията съгласно договора 

ще се изпълняват на територията на ЕС. Рамката се състои от четири стълба:  

- създаване на система за регистрация и повишаване на осведомеността;  

- регистрация и изпълнение на принципите от участващите дружества;  

- уреждане на спорове и намиране на решения и  

- проверка на съответствието и оценяване на успехите. 

Въпреки общите усилия предложената рамка не успя да набележи ефективни 

коригиращи мерки, които да се налагат при неспазване на установените принципи и не 

спечели подкрепата на представители на цялата верига на доставки по време на третата 

среща на форума на високо равнище на 5 декември 2012 г.  

В доклада на Комисията за наблюдение на пазара17 за търговия на дребно е 

отбелязано наличието НТП в различни сектори от търговията на дребно. Европейският 

парламент също признава необходимостта работата да не се ограничава само до сектора на 

селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и прикани Комисията да 

предприеме действия в тази връзка18. В Акта за единния пазар I19 Комисията изразява 

намерението си да подеме инициатива за борба с НТП в икономическите отношения. 

Освен това при няколко проведени консултации с бизнеса е потвърдено наличието на 

такива практики20. 

НТП могат да окажат неблагоприятно влияние върху икономиката на ЕС и по-

специално върху веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между 

стопански субекти. Такива практики могат да засегнат способността на предприятията, 

                                                           
17 Наблюдение на пазара за търговия и дистрибуция „Към по-ефективен и справедлив вътрешен пазар за 

търговия и дистрибуция до 2020 г.”, COM (2010) 355, 5 юли 2010 г. 
18 Резолюция на Европейския парламент относно по-ефективен и справедлив пазар, (2010/2109(INI)), 5 юли 

2011 г. 
19 Акт за единния пазар. Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието „Заедно за 

нов тип икономически растеж, COM (2011) 206, 13 Април 2011 г. 
20 Проучване на държавите членки относно НТП; Доклад на ЕМК относно дейностите на европейските 

органи за защита на конкуренцията във връзка с прилагането на законите за защита на конкуренцията и 

наблюдението на пазара в сектора на храните, май 2012 г., стр. 117); Европейска група за допитвания до 

бизнеса; консултация по Директива 2006/114/ЕО относно подвеждащата и сравнителната реклама и относно 

нелоялните търговски практики, оказващи влияние върху бизнеса. 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2109
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включително на МСП, за инвестиции и иновации. Освен това липсата на съгласувани 

национални правила в тази област може да се явява допълнителна пречка за 

трансграничното снабдяване и дистрибуция в рамките на единния пазар. 

През 2013 г. Европейската комисия изготви Зелена книга относно нелоялните 

търговски практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки 

между стопански субекти в Европа. В нея са описани наблюдаваните нелоялни търговски 

практики в резултат на проучвания и разследвания в много от държавите - членки на ЕС, 

които са познато явление по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки 

между стопански субекти. 

В Зелената книга се разглежда веригата за доставки на хранителни и нехранителни 

стоки между стопански субекти - веригата от сделки между предприятия или между 

предприятия и държавни органи, която води до доставката на стоки, предназначени главно 

за личното потребление. Веригата на доставки се състои от отделни групи участници 

(производители/преработватели/дистрибутори), които влияят върху крайната цена, 

заплащана от потребителя. Това влияние е различно в хранителния и нехранителния 

подсектор. Добре функциониращата верига за доставки на хранителни и нехранителни 

стоки между икономическите оператори е от ключово значение, за да могат тези сектори 

да достигнат максималния си икономически потенциал. 

Комисията е констатирала в резултат на направените проучвания в областта на 

веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти 

наличието на седем вида НТП, както следва: 

1. Двусмислени договорни условия. Неясните договорни условия, които дават 

възможност за налагане на допълнителни задължения на по-слабата договаряща страна; 

2. Липса на писмени договори. Упражняването на НТП се улеснява при липсата на 

писмени договори, тъй като страните нямат трайно доказателство за условията, при които 

е постигнато съгласие; 

3. Изменения на договора със задна дата. Промени със задна дата, като например 

удръжки от фактурираната сума за покриване на таксите за промоция, едностранни 

отстъпки въз основа на продадените количества, такси за включване в каталог и други 

може на пръв поглед да изглеждат законни, но те могат да бъдат нелоялни, освен ако 

предварително не са били конкретно договорени; 

4. Нелоялно прехвърляне на търговски риск. Основна категория подобни практики е 

прехвърлянето на риска към другата страна, например чрез прехвърлянето на отговорност 

за откраднати стоки изцяло на доставчика, финансиране на частни стопански дейности на 

другата страна, задълженията за компенсиране на загуби, понесени от търговския партньор 

или други забавяния на плащането; 

5. Непочтено използване на информация. Констатирани са редица НТП, които могат 

да бъдат свързани с „непочтено“ използване на информация, въпреки че е законно 

страната да иска информация относно предлаганите продукти; 

Комисията е публикувала проучване на икономическите и правни аспекти, свързани 

с незаконното използване, присвояване и съдебни спорове относно поверителността на 

търговската информация и тайни; 

6. Нелоялно прекратяване на търговски отношения. Внезапно и неоправдано 

прекратяване на търговските отношения или прекратяване без предизвестие също 

представлява основен вид НТП; 
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7. Териториални ограничения на доставките. Териториалните ограничения на 

доставките, наложени от някои многонационални доставчици, могат да възпрепятстват 

търговците на дребно да се снабдяват с идентични стоки от дистрибуторски център в 

чужбина и да ги разпространяват в други държави-членки. 

Резултатите от последвалата обществена консултация съдържат следните важни 

наблюдения: 

1. Нелоялните търговски практики се срещат във всички сектори, но отговорите на 

заинтересованите страни на повдигнатите в Зелената книга въпроси сочат, че във веригата 

за доставки на храни тези практики представляват особен проблем. 

2. Основните категории нелоялни търговски практики, посочени в Зелената книга и 

потвърдени от редица заинтересовани страни, са следните: 

- търговският партньор прилага със задна дата неопределени, неясни или непълни 

условия на договора, 

- търговският партньор прехвърля на насрещната страна прекомерни и непредвидими 

разходи и рискове, 

- търговският партньор използва поверителна информация,  

- нелоялно прекратяване или прекъсване на търговските взаимоотношения. 

3. Като проблематична практика са посочени и териториалните ограничения на 

доставките. Понякога транснационалните доставчици ги налагат върху търговците на 

дребно, като по този начин им пречат да се снабдяват със същите стоки от чужбина или от 

едно централно място. Териториалните ограничения обаче се различават по характер от 

изброените категории нелоялни търговски практики, поради което Комисията ги е 

подложила на отделна оценка. 

4. За търговския партньор, който се намира в по-слаба позиция при договаряне, 

преките последици от посочените по-горе нелоялни търговски практики и по-специално 

когато те се прилагат по непредсказуем начин, могат да се изразят в неоправдани разходи 

или по-ниски от очакваните приходи. Неочаквани промени в договорните условия също 

могат да доведат до свръхпроизводство и разхищение на храни. Сблъсъкът с нелоялни 

търговски практики или дори вероятността това да се случи в бъдеще може да се отрази 

върху способността или готовността на по-слабия търговски партньор да финансира 

инвестиции. 

Освен това разнородният характер на законодателните разпоредби на национално 

равнище, чрез които отделните държави-членки се борят срещу нелоялните търговски 

практики, означава, че малките и средните предприятия, поради ограничените си ресурси 

за правна помощ, са изправени пред сложна ситуация по отношение на нелоялните 

търговски практики и средствата за тяхното преодоляване. Произтичащата от това 

несигурност може да възпре някои дружества, по-специално малките и средните 

предприятия, от навлизане на нови географски пазари или дори от трансгранична 

търговия. Това става видно от проведено в ЕС проучване сред земеделските стопани/ 

първичните производители на пазара на хранително-вкусови продукти. 46 % от 

участниците в допитването смятат, че НТП оказват отрицателно въздействие върху 

достъпа до нови пазари или трансгранична дейност.21 

                                                           
21 Въздействие на нелоялните търговски практики в европейския хранително-вкусов сектор, (Impact of Unfair 

Trading Practices in the European agri-food sectorImpact of Unfair Trading Practices in the European agri-food 
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До известна степен действащата законодателна уредба на ниво ЕС съдържа някои 

правила във връзка с борбата с нелоялните търговски практики във веригата за доставки на 

храни и извън нея. Съществуващите инструменти като например реформата на общата 

стопанска политика,22 правото в областта на конкуренцията, разпоредбите относно 

рекламните практики,23 неравноправните клаузи в потребителските договори,24 

предложената директива относно търговските тайни,25 както и други междусекторни 

разпоредби могат в определени ситуации да бъдат полезни в борбата с нелоялните 

търговски практики, но в повечето случаи не се прилагат спрямо конкретните нелоялни 

търговски практики, упоменати по-горе. В Предложението за Регламент за общо 

европейско право за продажбите26 се забраняват някои неравноправни условия в 

договорите между стопански субекти като по този начин може да се внесе полезна яснота 

в устойчивите дългосрочни взаимоотношения. Ако този акт беше одобрен от 

съзаконодателите на Съюза, неговото прилагане щеше да зависи от двустранното 

споразумение между търговските партньори. В средата на 2015 г. Европейската комисия 

изостави идеята за общо европейско право за продажбите и в периода 12.06.2015 г. -

03.09.2015 г. откри нова обществена консултация27 за бариерите на договорното право 

пред онлайн продажбата на стоки и цифрово съдържание. Консултацията бе логично 

следствие от публикуваното коригирано предложение за общо европейско право на 

продажбите като част от Стратегията за единен дигитален пазар, публикувана в началото 

на месец май 2015 г.28 

Успоредно със Зелената книга бе приет Европейският план за действие в областта на 

търговията на дребно, който очертава с пет основни приоритета: 

1. увеличаване на правата на потребителите чрез по-добро осведомяване; 

2. подобряване на достъпа до услуги за продажба на дребно чрез насърчаване на 

обмена на добри практики между държавите членки във връзка с планирането на 

търговията и териториалното устройство; 

3. по-лоялни и устойчиви търговски отношения по веригата за доставки на 

хранителни и нехранителни стоки; 

4. осигуряване на по-добра връзка между търговията на дребно и иновациите; 

5. създаване на по-добра работна среда, например чрез по-добро съчетаване на 

нуждите на работодателите и квалификацията на служителите. 

                                                                                                                                                                                            
sector) април 2013 г., организирано от Dedicated от името на COPA COGECA (Европейско сдружение на 

земеделски производители и кооперативи в селското стопанство) 
22 В програмата за развитие на селските райони се съдържат мерки в подкрепа на създаването и развитието 

на организации, които могат да подпомогнат производителите при договарянето с големи купувачи. 
23 Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно 

заблуждаващата и сравнителната реклама. 
24 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските 

договори. 
25 Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-

хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и 

разкриване, СОМ(2013) 813 final, 28 ноември 2013 г. 
26 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за 

продажбите, COM(2011) 635 окончателен, 11 октомври 2011 г. 
27 Достъпна на: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_en.htm 
28 http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en 
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На 15 юли 2014 г. Европейската комисия публикува Съобщение COM(2014) 472 

final,29 с което държавите - членки се насърчават да осигурят по-добра защита на дребните 

производители и търговци на хранителни продукти от нелоялните практики, до които 

прибягват далеч по-силните им търговски партньори. Преди даден хранителен продукт да 

стигне до потребителите, много и различни участници в продоволствената верига 

(производители, преработватели, търговци на дребно и други) повишават качеството и 

стойността му. Различни фактори, като големия пазарен дял например, обуславят 

съществени разлики в съотношението на силите при договарянето между участниците във 

веригата на доставки. Въпреки че различното пазарно влияние в процеса на договаряне е 

често срещано и закономерно явление в търговските отношения, в някои случаи 

неравенството на силите може да доведе до нелоялни търговски практики. 

В съобщението относно нелоялните търговски практики се посочват редица 

приоритети за заинтересованите страни, които биха улеснили създаването на обща уредба 

срещу подобни практики в ЕС. Не се предлагат регулаторни мерки на равнището на 

Съюза, но държавите членки се поощряват да въведат подходящи механизми, съобразени с 

местните условия. Предложенията в съобщението са в три основни насоки: 

1. подкрепа за доброволната инициатива за продоволствената верига. Доброволното 

спазване на кодекс на поведение е крайъгълен камък за изграждането на справедливи и 

трайни търговски отношения. Ето защо стопанските субекти в продоволствената верига се 

насърчават да се включат в инициативата, която стартира през септември 2013 г. и в 

националните й платформи. Управителният орган на инициативата се призовава също така 

да поощри максимално участието на малките и средните предприятия, които в най-голяма 

степен биха се възползвали от успеха на инициативата; 

2. общи стандарти на равнището на ЕС и принципи за добра практика. Държавите- 

членки, които вече вземат мерки за борба с нелоялните търговски практики на национално 

равнище, прилагат различни подходи. Същевременно в други държави-членки все още 

няма конкретни стъпки за преодоляване на проблема. Ето защо за да може да се 

предприемат ефикасни действия в целия Европейски съюз и особено през граница, от 

полза за всички ще бъде да се формира общо разбиране за правилата за борба с нелоялните 

търговски практики. В съобщението се предлага принципите, залегнали в инициативата за 

продоволствената верига, да се използват като основа за създаването на общ регулаторен 

подход. 

3. ефикасно прилагане на разпоредбите на национално равнище: ако е икономически 

зависима от по-силния си търговски партньор, по-слабата страна в търговските отношения 

често може да се откаже да защитава интересите си по съдебен път или чрез механизми за 

доброволно уреждане на спорове от страх да не си навреди или да не изгуби важно 

търговско партньорство. За да се създадат надеждни механизми, чрез които да се възпре 

използването на нелоялни търговски практики, в предложението се предлага да се 

установят минимални стандарти, които да се прилагат в целия ЕС. 

 

 

 

 

                                                           
29 http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/140715-communication_en.pdf 
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Нормативна рамка в България 

Конституция на Република България 

Съгласно чл. 19 от Конституцията икономиката на Република България се основава 

на свободната стопанска инициатива. В същото време обаче, законът  следва да създава и 

гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска 

дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и 

защитава потребителя. От тази гледна точка, приемането на нови законодателни мерки, 

забраняващи употребата на НТП между търговци, не съществува конституционна пречка 

за това, предвид търсената защита на интереси от по-висок ред - ефективната конкуренция 

и правата на потребителите. 

 

Закон за защита на конкуренцията 

Законът за защита на конкуренцията има за главна цел осигуряването на защита и 

условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската 

дейност. За постигането на тази цел той урежда защита срещу споразумения, решения и 

съгласувани практики, злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара и 

всякакви други актове и действия, които могат да доведат до предотвратяване, 

ограничаване или нарушаване на конкуренцията в страната и/или да засегнат търговията 

между държавите - членки на Европейския съюз, както и срещу нелоялна конкуренция. 

Законът урежда и контрола върху концентрациите между предприятия. 

Въпреки тази широка формулировка „всякакви други актове и действия”, с които ЗЗК 

очертава обхвата на дейностите и способите, с които той постига своята главна цел, 

анализът на правоприлагането и практиките показва, че поведението на предприятия, 

които без да имат господстващо положение, притежават определена независимост на 

пазара и имат възможността да налагат противоречащи на добросъвестната търговска 

практика условия, като увреждат или могат да увредят интересите на по-слабата страна 

при договарянето и на потребителите, както най-общо може да се определи злоупотребата 

с по-силна позиция при договаряне. Те не попадат в приложното поле на закона 

понастоящем и няма случаи, в които такова поведение, при използването на наличния 

комплекс от правни норми и инструментариум в закона, да е било предотвратено, 

ограничено или санкционирано. 

Процесът по усъвършенстване на регулаторната среда, с цел въвеждане на 

справедливи условия на конкуренция между всички икономически оператори по веригата 

производител на суровини – преработвател – дистрибутор – търговец и по-специално в 

сектора на търговията на дребно с бързооборотни стоки в България започва през 2011 г. В 

рамките на създадената Междуведомствена работна група за анализ на проблемите между 

големи търговски вериги и български доставчици, преглед на практиките в България и 

други държави-членки на Европейския съюз на регулациите и контрола и изготвяне на 

конкретни предложения на мерки за преодоляването на съществуващите проблеми бяха 

включени представители на всички заинтересовани страни - доставчици и търговци 

доставчици и търговци, неправителствените организации и сдруженията на бизнеса при 

максимална откритост и прозрачност, осигурени от Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма. Междуведомствената работна група излиза с предложението за 

въвеждане на нормативни регулативни мерки на ниво законов нормативен акт, които да 
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бъдат реализирани чрез изменения и допълнения към действащия Закон за защита на 

конкуренцията. 

В периода 2011-2014 г. са направени неколкократни опити за приемане на 

съответните изменения и допълнения към ЗЗК, които да ограничат прилагането на НТП. 

Всички предложения предвиждаха въвеждането на понятията "значителна пазарна сила" и 

"злоупотреба със значителна пазарна сила". За съжаление всички те остават неуспешни, а 

през юни 2014 г. 18 приети разпоредби от ЗИД на ЗЗК са върнати за ново разглеждане с 

президентско вето. 

Ветото е мотивирано със следните аргументи: 

1. Не е оценено какво ще е въздействието на правната уредба върху потребителите.  

Увеличаването на ефективността на цялата верига от производство през доставка и 

дистрибуция до продажба поначало допринася за постигането на по-ниски крайни цени за 

потребителите, което е важна и значима полза, особено в настоящата ситуация. 

Разгледано, обаче, динамично с течение на времето натискът върху цените от страна на 

търговеца на дребно може да доведе до все по-намаляващи печалби за доставчиците 

(включително и продажба на загуба), което като дългосрочен ефект би ограничило 

стимулите им за инвестиции в нови/подобрени продукти, което от своя страна води до 

намалено продуктово разнообразие и качество. Оттук негативните последици на явлението 

засягат пряко и правата на потребителите, които ще бъдат принудени да купуват по-

ограничен кръг от продукти, такива с по-ниско качество, ще бъдат изправени пред 

намаляване или загуба на достъп до продуктите на малките производители, пред все по-

рядко предлагане на иновативни продукти и пред липса на предлагане на редица 

традиционни национални продукти, които може да се окажат на изчезване.  

2. Значителна част от измененията са неясни и биха довели до затруднения в 

търговския оборот, което би оказало негативно влияение върху развитието на 

икономиката. Всъщност ситуацията е точно обратната - поради съществуващата 

неравнопоставеност, отношенията между търговски вериги и производители и доставчици 

са краткосрочни, едностранни в полза на икономически по-силния контрагент и 

непредвидими. 

3. „Забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“ не е ясно 

дефинирана. В закона се съдържа ясна дефиниция на понятието, а има и достатъчно актове 

на ЕС и натрупана практика, чрез които понятието може да се изясни напълно. 

В ЕС пазарната сила на купувача се изследва като се анализира съществуването на 

икономическа зависимост на слабите субекти и наличието на условия, водещи до 

антиконкурентни ефекти. Съгласно определението на ЕК, пазарната сила на купувача 

представлява способността на купувачите да преминат към алтернативен източник за 

доставка, реагирайки на промяна в относителните цени, както и потенциала им да 

упражняват балансираща мощ за договаряне на условията. Пазарната сила на купувача 

може да има негативни и положителни последици за благосъстоянието на потребителите. 

Купувачите често използват пазарната си сила, за да договорят по-ниски цени и изгодни 

условия на доставка. Упражняването на сила на купувача не се счита за антиконкурентно 

поведение във всички случаи, тъй като е възможно постигнатите ползи да се прехвърлят на 

потребителите. 

 Проблем за конкуренцията може да възникне, когато купувачът притежава по-силна 

позиция при договаряне нагоре по пазарната верига(доставчик – търговец на дребно), 
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съчетана със значителна сила на пазара надолу по веригата (търговец на дребно – крайни 

потребители) и той не прехвърли на крайните потребители значителна част от ползите, 

получени в резултат на налагане на цени и условия на доставчиците. Упражняването на 

силата на купувача може да доведе до по-ниски печалби за доставчиците, включително и 

продажба на цена под себестойност, и като резултат да ограничи стимулите за инвестиции 

в нови продукти, което от своя страна, може да доведе до намалено продуктово 

разнообразие и качество. Възможността на доставчиците и/или купувачите да упражняват 

пазарната си сила по начин, който нарушава конкуренцията и вреди на потребителите, 

зависи главно от характеристиките на веригата и условията на местните пазари. 

Злоупотребите със сила на купувача противоречат на правото на конкуренция, когато имат 

доказано вреден ефект върху благосъстоянието на потребителите.  

4. В Закона за храните се създават специални изисквания за търговец на храни с общ 

оборот за предходната година над 50 милиона лв. Тези търговци ще са длъжни да 

изготвят типови договори или общи условия и да ги публикуват на интернет страницата 

си. Според държавния глава, остава неясно как и защо законодателят е избрал критерия 50 

млн. лв. оборот за предходната година. Въвеждането на този формален критерий създава 

неравнопоставеност между стопанските субекти, които осъществяват еднаква дейност. 

Законът създава задължения само за търговци на храни, без да става ясно защо извън 

такава регулация остават производители и доставчици на храни с такъв оборот. Основание 

за определянето на този размер на общ годишен оборот е извлечено на база на задълбочен 

анализ на икономически данни от НАП и статистиката, предвид факта, че търговските 

вериги вече повече от 5 години не спазват задължението си по закон да обявяват своите 

годишни финансови отчети в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 

5. Риск от нарушаване на конкуренцията, поради разкриване на търговска тайна 

между конкуренти. Съществуването на близо 100 различни вида отстъпки, които 

търговските вериги едностранно налагат на своите доставчици показват, че е налице 

антиконкурентното явление пазарен провал, т.е. пазарните правила не могат 

самостоятелно да постигнат ефикасен резултат и се стига до ситуация, в която никой не 

може да подобри положението си без това да стане за сметка на някой друг. В тези случаи 

европейската практика и по-специално актовете на Европейската комисия като 

действащите Насоки за по-добро регулиране от 2015 г. са категорични. Предложението за 

нормативна интервенция е оправдана, когато са налице предхождащи пазарни или 

регулаторни провали. Като един от най-ярки примери за пазарни провали ЕК сочи пълната 

липса или наличието на слаба конкуренция. Чл. 120 от ДФЕС изисква държавите членки и 

ЕС да провеждат  икономическите си политики в съответствие с принципа на свободната 

пазарна икономика, със свободна конкуренция, която насърчава ефективното 

разпределение на ресурси. Ако фирмите срещат никаква или слаба конкуренция, 

количеството и качеството на стоките, които произвеждат, ще бъде по-ниско от 

необходимото ниво на обществена ефикасност. По този начин се създава благоприятна 

среда за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне, с по-голяма сила на купувача или 

по-общо за злоупотреба с пазарна сила. 

6. Неприемливата липса на предварително произнасяне на КЗК дали предоставените 

й типови договори или общи условия за доставка на храни не нарушават правилата за 

конкуренцията. През този целия над 4 - годишен период откакто се води борбата за 

въвеждането на нова правна уредба, поведението на КЗК е по-често необяснимо и 
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неприемливо. Когато се изготвяше оценката на въздействието на законопроекта за ЗЗК от 

началото на 2012 г., КЗК току-що беше приела своите нови Насоки за оценка за 

съответствието на нормативни и общи административни актове с правилата на 

конкуренция (Приети с Решение № 1777 на КЗК от 20.12.2011 г.). Тогава експертите от 

Центъра за оценка на въздействието на законодателството изготвящи оценката се обърнаха 

към МИЕТ с молба да поискат от КЗК да изготви собствена оценка за съответствието на 

предлагани законопроект с правилата на конкуренцията, като от КЗК беше получено 

единствено мълчание. Именно затова, попълвайки този дефицит оставен от националния 

орган по конкуренция на България, върнатият от президента ЗИД на ЗЗК се основаваше на 

Зелената книга относно нелоялните търговски практики по веригата за доставки на 

хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа и на практиките на 

страни като Чехия, Великобритания, Германия. 

Към момента на изготвяне на настоящата оценка, в ЗЗК продължава да не съществува 

уредба на НТП, съответно механизъм за защита. 

 

1.4. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Големи търговци на дребно 

Навлизането на големите вериги в България води до промени в структурата на пазара 

на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия. Ако до края на 1990-те традиционната 

търговия (открити пазари, квартални магазини, месарници, бакалии, рибни магазини, 

пекарни и други) е доминирала продажбите, то от началото на ХХІ век модерните супер- и 

хипермаркети започват да увеличават своята роля и дял на пазара. Към 2007 г. те вече 

държат над една четвърт, а към 2012 г. - около една трета от пазара, по обобщени данни за 

оборотите на компаниите от Сдружението за модерна търговия и изчисления на Института 

за пазарна икономика. През 2013 г. обаче делът на веригите за първи път  от влизането им 

в страната отбелязва леко понижение – с 0,5 процентни пункта спрямо предходната 

година.30 Заслугите на големите икономически оператори - търговци на дребно за 

положителното развитие на търговията на дребно с бързооборотни стоки в България са 

безспорни. „Изсветляването“ на значителен обем от този пазар, създаването на нови и 

привлекателни за потребителите формати за пазаруване, инвестициите и ноу-хау, които са 

осигурени от тях, както и значителното намаление на крайните цени за потребителите са 

изключително важни за икономиката. Между 70% и 90% от плащанията на "Билла 

България" за 2014 г., по техни данни, са към български фирми. Едно от предимствата на 

българските производители от работата им с международните търговски вериги е 

възможността им да изнасят в съседните балкански страни, както и в Централна и Източна 

Европа. Чрез "Кауфланд" над 20 български фирми изнасят продукцията си в Чехия, 

Полша, Словакия, Румъния, Хърватия, а изнасяните продукти са вино, плодове и 

зеленчуци, хлебни и макаронени изделия, захарни изделия, козунаци, халва. За четирите 

години на "Лидл" у нас над 25 български доставчици са излезли на чужди пазари. 31 

С нарастването на влияние върху пазара на големите търговски вериги, обаче, все 

повече се налага да бъдат изследвани и разглеждани взаимоотношенията между тях и 

                                                           
30 Анализ на ефектите от навлизането на модерната търговия на пазара на храни и напитки в България на 

Института за пазарна икономика, 2014 г.: http://ime.bg/var/docs/Analysis_BG_Retail.pdf 
31 http://www.mediapool.bg/targovskite-verigi-otchitat-razbiratelstvo-s-dostavchitsite-news230711.html 
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техните доставчици и производители, за да се проследява дали средата дава достатъчно 

гаранции, че цялата верига на производство – преработка – дистрибуция – търговия на 

дребно е способна да запази ефективна конкурентност и гъвкавост, което да води до по-

голямо разнообразие от продукти, по-добри крайни цени за потребителите и устойчиво 

развитие на доставчиците и производителите, така че да не са влошава качеството на 

произвежданите продукти.  

Според представителите на силните икономически оператори - търговците на дребно, 

евентуалното бъдещо въвеждане на регулативни мерки в сектора на търговията на дребно 

с бързооборотни стоки би имало негативен страничен ефект върху крайните цени, които 

неизбежно ще тръгнат нагоре. Друго тяхно мнение е че това биха били по-скоро 

протекционистични мерки по отношение на българските производители, както и че това са 

мерки, които са насочени срещу дейността на конкретни търговски вериги. 

 

Средни и малки търговци на дребно 

При сегашното развитие, глобализацията, промените от политически, социален, 

икономически и технологичен характер оказват влияние върху МСП. Те представляват 

предизвикателство за МСП и ограничават възможностите им за запазване на позицията 

спрямо по-големи организации. НТП могат да застрашат самото съществуване на МСП 

или да ограничат възможностите им да инвестират в нови продукти и технологии. 

Възможни са и косвени отрицателни последици, например дадено малко или средно 

предприятие от продоволствената верига може изобщо да не направи опит да се включи в 

търговски отношения от страх, че ще му бъдат наложени нелоялни търговски условия.  

 

Местни доставчици/производители 

Пазарът на доставка обхваща продажбата на бързооборотни хранителни и 

нехранителни стоки от производители/доставчици на търговци на едро и търговци на 

дребно. Участниците в този пазар, които са предимно предприятията от сектора на 

търговия с хранителни стоки имат търговски взаимоотношения като клиенти с 

доставчиците, които са най-често производителите на стоки в определените продуктови 

групи. 

Според обхватно проучване на Комисията за защита на конкуренцията32 каналите за 

реализация на продукцията на българските доставчици/производители са търговците на 

дребно (т. нар. традиционна търговия), търговците на едро (дистрибутори, независими 

търговци) и търговските вериги (т. нар. модерна търговия. Взаимозаменяемостта на 

отделните канали е в тясна зависимост от начина на организация на всеки един 

производител, както и от териториалното разпределение на групата от магазини, 

клиентопотокът и потребностите на крайния потребител. В значителен брой от случаи 

каналите за реализация не са взаимозаменяеми за доставчиците/производителите. Загубата 

на един от тях би довела до невъзможност за пренасочване на продукцията към друг канал 

и съответно до загуба на обем, оборот, производствени мощности, пазарен дял и 

потребители. Ефектът би влошил финансовото им състояние и би довел до редуциране на 

производството, загуба на работни места и намаляване на конкурентоспособността  на 

доставчика/производителя. 

                                                           
32 Решение на КЗК № 121/03.02.2011 г. 
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Според изразените пред КЗК становища, българските производители (в конкретния 

случай на хранителни стоки) все по-често са принудени да продават без печалба или на 

загуба, като частично компенсират това чрез другите канали на дистрибуция. 

Същевременно различните търговски условия за различните доставчици/производители 

ще направят българските производители неконкурентоспособни, а в обектите за продажба 

на големите търговци на дребно все повече ще преобладават продукти на чужди 

доставчици. Това увеличава риска от изчезването на цели национални производства, 

оказвайки негативно влияние и върху приходите в бюджета и заетостта. 

 

Потребители 

Наблюденията на ниво ЕС, специално по веригата производство на храни –

преработка – дистрибуция показват, че производствените и потребителските цени 

намаляват с по-нисък темп от цените на основните суровини. Това представлява 

конкурентно необоснована асиметрична реакция на цените на храните спрямо цените на 

основните продукти, която пречи на потребителите да получат ползи от упражнения 

натиск. Образно казано изгодите, придобити от силните икономически търговци на дребно 

вследствие на натиск върху доставчиците/производителите се загубват някъде по веригата 

или не се транзитират в пълен размер към техния краен получател – потребителя. 

Следователно те остават в полза на лицата упражняващи този натиск, което сочи на 

антиконкурентно поведение или на такова породено от несъответствията между 

възможностите на договарящите се страни, което застрашава ефективната конкуренция на 

пазара. 

Натискът върху цените от страна на търговеца на дребно води до все по-намаляващи 

печалби за доставчиците, включително и продажба на загуба, което като дългосрочен 

ефект ограничава стимулите им за инвестиции в нови и иновативни продукти, което от 

своя страна води до намалено продуктово разнообразие и качество. Оттук негативните 

последици на явлението засягат пряко и правата на потребителите, които ще бъдат 

принудени да купуват по-ограничен кръг от продукти, такива с по-ниско качество, ще 

бъдат изправени пред намаляване или загуба на достъп до продуктите на малките 

производители, пред все по-рядко предлагане на иновативни продукти и пред липса на 

предлагане на редица традиционни национални продукти, които може да се окажат на 

изчезване.  
 

Държавата 

Целта на държавата е всъщност, съвместно с всички партньори и заинтересовани 

страни, да бъде създадена подходяща икономическа и правна среда, спомагаща за 

предотвратяване на възможностите за проявата на нелоялни търговски практики, при 

които икономически оператори, притежаващи по-силна позиция при договаряне се 

стремят да налагат едностранно изгодни за тях договорни клаузи, с което си осигуряват 

по-добри цени или по-благоприятни за тях условия. Чрез създаването на такава среда, на 

практика ще бъдат отстранени и последиците от прилагането на нелоялни търговски 

практики, които се отразяват негативно на конкуренцията, ограничават възможностите за 

развитие и конкурентоспособността на малките и средните предприятия и изкривяват 

пазара като влияят отрицателно на правилното функциониране по цялата верига, в ущърб 

и на потребителите. 

http://www.ngogrants.bg/
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II. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

2.1. ПРОБЛЕМИ 

Навлизането на големите търговски вериги на българския пазар безспорно има 

своите предимства за производителите и доставчиците,33 като например добра 

покриваемост на територията на страната, изградена мрежа от обекти и унифициран 

асортимент, присъствие в региони, в които няма добре изградена  дистрибуторска мрежа, 

оптимизация на логистичните разходи, централно договаряне на търговски условия за 

голям брой магазини. При откриване на нов филиал, благодарение на тях, доставчикът 

автоматично получава пазар, регулярни заявки, възможност за лесно планиране на 

производството, гарантирано навлизане на продуктите в големи магазини в цялата страна, 

възможност за достъп до много широк кръг потребители,  популяризиране на марката на 

продуктите на национално ниво без особени разходи; дистрибутиране на асортимента в 

национален мащаб, без да се налага доставчикът да поддържа собствени складове, 

автомобилен парк и служители, гъвкава маркетингова политика мащабни рекламни 

кампании и други. 

В същото време, търговските вериги и супермаркети в България до голяма степен 

контролират достъпа на потребителите до продукцията на българските производители и 

доставчици, която им дава възможност да налагат несправедливи търговски условия. Като 

основни недостатъци могат да бъдат посочени големите по размер първоначални 

инвестиции при започване на работа, които не винаги имат очакваната възвръщаемост. 

Доставката до всеки един от обектите на съответната търговска верига в различни 

населени места и заявките на малки количества, водят до неоправдани транспортни 

разходи, а неизпълнението до претенции от страна на веригите.  

Договарянето между две равнопоставени страни е заменено с ултимативно диктуване 

на търговски условия и плащания. Съществува постоянен натиск върху производителите и 

доставчиците за подобряване на търговските условия  (например договаряне на по-ниски 

продажни цени и допълнителни бонус отстъпки; максимално ниска цена на продукта, 

произтичаща от конкуренцията между отделните вериги в категория „най-ниски цени”). В 

зависимост от видовете стоки търговските отстъпки, които получават веригите варират от 

30 % до 72 %. Поначало търговската верига няма задължението да обсъжда и да получи 

одобрение от производителя за включване в акция на негов продукт, посредством 

намаление на неговата цена, което води до напрежение в отношенията с останалите 

вериги, в които се реализира този продукт. Повечето от производителите и доставчиците 

работят с търговските вериги на ръба на себестойността на продукцията си, което води 

много от тях и до фалит. В резултат на този натиск на пазара се появяват продукти с много 

ниско качество и съмнителни потребителски свойства, което не е в интерес на 

потребителя. Разпределението на добавената стойност в продуктите при тяхната продажба 

е несправедливо, противоречи на всякаква пазарна логика и е изцяло в ущърб на 

българския производител и доставчик.  

 

Срокове за плащане на доставените стоки 

Всички търговски вериги са възприели един и същи подход на отложено плащане на 

доставените им стоки. Разликите са в сроковете за отложено плащане, като те варират от 

                                                           
33 Решение на КЗК № 833/19.07.2012 г. 
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30 до 90 дни, считано от датата на завеждане на фактурата за доставените стоки в 

счетоводството на веригата. Със завеждането на фактурите в счетоводството 

допълнително се манипулира срока за плащане, тъй като стоката може да е доставена, но 

фактурата да се заведе няколко дни по-късно. Дългите периоди на отложено плащане 

водят до необходимост от оборотен капитал и поддържане на значително количество 

складови запаси, с цел добро обслужване, което създава допълнителни затруднения за 

производителя/доставчика. 

 

Веригите не поемат търговски риск 

Друг елемент, който влияе значително и може да срине бизнеса на някои от 

доставчиците е предвидената в договорите на някои от търговските вериги възможност за 

връщане на стоки, например при изтекъл срок на годност, въпреки, че планирането на 

поръчките се извършва от самата верига и тя е трябвало да прецени ще продаде ли стоката 

в рамките на срока й на годност или не. Това се прави въпреки, че собствеността върху 

стоките на практика е прехвърлена, а в някои случаи стоките са и вече платени от веригата. 

 

Липса на реална алтернатива за реализация на продукцията 

По информация от началото на 2015 г. търговските вериги са с пазарен дял от 35 – 

37% в България при общ размер на пазара на хранителни стоки за около 10,3 млрд. лв. на 

година.34 В свое проучване,35 Комисията за защита на конкуренцията посочва, че 

отговорът на въпроса налице ли е взаимозаменяемост на услугата следва да се основава на 

анализа на готовността на доставчика на даден продукт да се преориентира към други 

пазарни субекти при приемливи разходи, които не се отразяват съществено, икономически 

значимо в отрицателен аспект на дейността му.36 Предприятията считат, че пазарните 

тенденции са разрастване на веригите и намаляване на броя търговци на 

дребно в дългосрочен план. Поради това и с оглед спецификите и предимствата 

на канала търговски вериги, производителите го считат за незаменим доколкото 

всяка търговска верига се явява ключов клиент, чрез който те реализират 

съществен дял от продуктовото си портфолио, достигащ до широк кръг 

потребители. Това означава, че българските производители и доставчици реално нямат 

алтернатива на търговските вериги като крайно звено за реализация на продукцията си. 

Отказът на даден производител или доставчик да работи с веригите често означава 

приблизително 50 % спад в оборотите му, което при днешните реалности на и без това 

стагниран пазар, на практика означава закриване на дейността. 

 

                                                           
34http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nad-50-ot-oborota-na-verigite-sa-ot-bylgarski-produkti-tvyrdiat-

tyrgovci-189422/ 
35 Решение на КЗК № 833/19.07.2012 г. 
36 Решение № 6595/11.07.2005 г. на 5-членен състав на ВАС 
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2.2. ДВИГАТЕЛИ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

Налице е хаос в отношенията между търговците на храни и техните доставчици, 

който е създаван от години и се дължи на постоянния едностранен натиск от страна на 

търговските вериги спрямо българските производители. Вследствие на нарастващата сила 

на големите търговци на дребно на пазара с бързооборотни стоки, ежегодно се договарят 

все по-големи търговски отстъпки за сметка на доставчиците/производителите. Масова 

практика е при навлизането на българския пазар, новите търговци на дребно да назначават 

за свои ръководни кадри лица привлечени от техните конкурентни, които пренасят и 

предават целия ноу-хау, практики и търговски отношения при новия търговец на дребно. 

Наложените от големите търговци на дребно практики понякога са доста 

привлекателни и за по-малки самостоятелни икономически оператори, които поради 

своето местоположение в дадено населено място или регион или по стечение на други 

обстоятелства също могат да усетят ограничена по обхват пазарна сила и да се опитат да 

ги прилагат тези практики в отношенията си със своите доставчици. Често големите 

търговци на дребно изискват от производителите/доставчиците доставните цени за всички 

останали търговци да са по-високи с определен процент от предлаганите на тях базови 

цени. По този начин техните конкуренти са принудени да купуват съответните стоки на 

цени, надвишаващи не само доставните, но и продажните цени на големите търговци. 

 

III. ЦЕЛИ 

3.1. ГЛАВНА ЦЕЛ 

Анализ на потенциалните ефекти от въвеждането на политиката за гарантиране на 

справедливи условия на конкуренция между всички участници по веригата производители 

на суровини – преработватели – дистрибутори – търговци. 

 

3.2. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

Идентифициране на конкретен вариант, който да предложи ефективно и ефикасно 

средство за премахването или поне ограничаването на нелоялните търговски практики. 

Непредсказуемото поведение на търговски партньори, които злоупотребяват със своята 

по-силна позиция при договаряне, може да доведе до загуба на икономическа ефективност, 

например до по-ниски инвестиции, свръхпроизводство или недостатъчно производство 

поради непредвидимостта или увеличаването на трансакционните разходи, свързани с 

риска от едностранни и неочаквани промени в търговските условия. Следователно, ако 

търговските взаимоотношения във веригата за доставки на храни станат по-устойчиви, от 

това може да произтича значителна изгода. Тя би могла да надхвърли преките ползи и 

финансовите облекчения за дружествата, които преди това са били потърпевши от 

нелоялни търговски практики, т.е. предимно малките и средните предприятия. 

 

3.3. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

Избраният вариант следва да се справя с идентифицираните двигатели на 

проблемите, като в същото време максимално защитава правата на потребителите. Макар 

че в държавите-членки, в които нелоялните търговски практики са под прицела на закона и 

в които публичните органи водят борба срещу употребата на такива практики в сделките 

между предприятия, няма доказателства за отрицателно въздействие върху 
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потребителските цени,37следва да бъде обърнато специално внимание върху конкретните 

очаквани въздействия на избрания вариант върху потребителите. 

 

IV. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА  

4.1. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

Значението на борбата с нелоялните търговски практики като важен фактор за 

изграждането на трайни търговски отношения е огромно. Продоволствената верига не 

само задоволява ежедневните ни потребности. Освен значението й за благосъстоянието на 

потребителите тя е важен икономически отрасъл. В хранително-вкусовата промишленост в 

ЕС работят над 47 милиона души, много от които са заети в малки и средни предприятия, 

като отрасълът съставлява 7% от брутната добавена стойност в ЕС. Пазарът на дребно на 

храни и съпътстващи ги продукти в ЕС се изчислява на 1,05 трилиона евро.  

Продоволствената верига е тясно свързана с международния пазар и е от особено значение 

за единния европейски пазар. Близо 20% от общото производство на хранителни продукти 

в ЕС е предназначено за вътрешна търговия между отделните държави-членки. Според 

оценките най-малко 70% от общия годишен износ на селскостопански продукти на 

държавите от ЕС е за други държави в Съюза.38 Следователно, съзнавайки мащаба на 

проблема на нелоялните търговски практики следва да се предприемат или  ефективни 

(регулаторни или не) мерки за борба с проблема. 
 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА: 

На база гореописаните проблеми може да бъде направен изводът, че у нас по 

веригата производител на суровини – преработвател – дистрибутор – търговец са 

налице практики, които представляват злоупотреба с по-силна позиция при 

договаряне от страна на големите търговци на дребно, които противоречат на 

конкурентния процес и има дългосрочен негативен ефект върху потребителите.  

Всичко това налага извода за необходимост от промяна в начина на регулиране на 

отношенията по веригата, във връзка с което са идентифицирани следните 

варианти на регулативна намеса, които се различават помежду си по прилагания 

подход и интензитет на интервенцията: 

 

ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО  

 

ВАРИАНТ 1 – НАМЕСА ЧРЕЗ НОРМАТИВЕН АКТ 

 

ВАРИАНТ 2 – НАМЕСА ЧРЕЗ НЕНОРМАТИВЕН АКТ 

 

 

4.2. ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО 

Разглеждането на нулевия вариант или базисния сценарий, който в синтезиран вид 

означава да не се предприемат никакви действия е необходимо, за да се определи дали 

                                                           
37 Що се отнася до общото развитие на цените, Европейският механизъм за наблюдение на цените на храните 

е един полезен инструмент: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/prices_monitoring_en.htm 
38 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-485_en.htm?locale=en 
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нуждата от намеса е трайна, както и да се дефинира отправна точка, спрямо която ще 

бъдат измервани и съпоставяни въздействията на вариантите на политиката. Базовият 

сценарий е различен от обикновено описание на настоящата ситуация, защото анализът 

проследява вероятната еволюция на идентифицираните двигатели на проблема и показва 

как това ще повлияе на съществуването и размерите на проблема. За тази цел трябва да 

бъдат отчетени тенденциите и приложението на съществуващите политики на всички 

релевантни нива (държави-членки, ЕС, международно ниво) и трябва да бъдат взети 

предвид промените в политиките, които вече са били приети, но не са били приложени на 

практика. 

В определени случаи, под въздействието на конкретни специфики на средата, 

например трайно установени доказали своята ефективност пазарни механизми или 

предстоящо въвеждане на определена техническа иновация, е възможно да се окаже, че 

разглежданите проблеми биха се саморазрешили, без каквато и да е регулативна намеса. 

Такъв е примерът, при който проблемът възниква на ниво стопански отношения между 

икономически оператори, функциониращи в условията на действаща пазарна икономика и 

ефективна конкуренция и при който практиката е показала, че би било най-добре тези 

проблеми да се оставят да се регулират сами – от самия пазар, без външна намеса.  

В разглеждания случай, експанзията на търговските вериги продължава, водена от 

стремежа към най-ниски цени. Включително честа практика е те да обещават, че ако 

другаде определена стока се продава по-евтино ще върнат парите за продукта на клиента. 

Водени от необходимостта да продават стоката си и фактът, че най-големи обороти се 

правят в търговските вериги, производителите и доставчиците са принудени да приемат 

големия финансов натиск, който им се налага.  Постепенно производството става все по-

непривлекателна дейност защото е силно зависимо от търговските вериги. Доставчиците 

също развиват все по-голяма зависимост от търговските вериги, тъй като в различните 

сегменти на продажба те държат между 30 и 40% от пазара в България. При преговорите 

от позиция на силата едрите търговци диктуват условия, които най-често са пагубни за 

българските производители. Достъпът до веригите е много труден, заради което се  плащат 

т.нар. входни такси, които не подлежат на връщане, ако двете страни преустановят 

отношения. Промоциите са задължителни и редукцията на цените винаги е за сметка на 

доставчиците. 

Самият факт, че дебатите по реализирането на тази политика са актуални в 

продължение на повече от четири години е достатъчно показателен за това, че ситуацията 

не може да се разреши от само себе си и непредприемането на някакви действия от 

държавата води до допълнително задълбочаване на дисбаланса между участниците на 

пазара. Следователно, може да бъде направен изводът, че нулевият вариант е неприложим 

за конкретната ситуация. 

 

4.3. ВАРИАНТ 1 – НАМЕСА ЧРЕЗ НОРМАТИВЕН АКТ  

Този вариант предвижда регулативна намеса от страна на държавата в разглежданите 

отношения чрез приемането на нови или изменения и допълнения към действащи правни 

норми на ниво закон. Настоящата оценка ясно показва, че са налице висока степен на 

обвързаност (а в определени случаи - на зависимост) на доставчиците с големите търговци 

на дребно и явна неравнопоставеност в техните отношения. Тъй като големите търговци на 

дребно разполагат с богат избор на доставчици на стоки от всяка продуктова група, те 
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могат да контролират поведението на партньорите си, включително чрез влияние върху 

обемите реализирани доставки. В  зависимост от търсенето на определени продукти, 

големите търговци на дребно могат да решат да ограничат или спрат доставките на 

определен продукт, при което намалението в дела на реализация на даден доставчик в 

конкретна верига всъщност е резултат от занижено търсене от самия търговец на дребно, а 

не е решение на доставчика. Това поддържа състояние на сигурност и обезпеченост на 

доставките на бързооборотни стоки, което дава възможност на търговските вериги за 

осъществяване на произвол и натиск спрямо доставчиците. 

На ниво ЕС повечето държави-членки са определили ясни критерии за ситуации, 

благоприятстващи нелоялните търговски практики. Законодателствата на повечето от тях 

съдържат разпоредби, които се отнасят да отношенията между различните икономически 

оператори във всички фази от веригата за доставки. Някои държави-членки имат 

законодателна уредба само за отношенията, при които страна е търговец на дребно39. 

Съществуват различни законодателни подходи за справяне със злоупотребите с 

икономическия дисбаланс. В някои държави-членки, например Германия и Австрия, 

съществуват общи правни норми, изискващи преценка за всеки конкретен случай40 дали 

съществува значителен икономически дисбаланс между два оператора и дали по-силният 

оператор е злоупотребил с положението си, за да наложи нелоялни условия на по-слабата 

страна. Други държави-членки, като например Чехия, Словакия и Унгария, са избрали по-

детайлна уредба на нелоялните търговски практики. Някои от тези закони съдържат 

обширни списъци с практики, считани за нелоялни по съществото си и следователно 

незаконни и при тях нелоялността не се преценява за всеки конкретен случай. 

Предимство на първия, по-общ подход е неговата гъвкавост и това, че може да улови 

дисбаланса във веригата на доставки и различни видове на съществуващи или дори 

новосъздадени нелоялните търговски практики. От друга страна, обаче, общият подход 

изисква много подробна оценка на икономическите и договорни условия във всеки един 

случай. Както последните данни от Германия показват, подобно общо законодателство по-

скоро би затруднило органите, които трябва да го прилагат.41 Затова за прилагането на 

общия подход следва да бъде гарантирано практическото приложение на закона, 

определени реалистични изисквания за процеса по доказване и предвидени достатъчно 

средства за извършването на обширни и ефективни оценки за всеки конкретен случай от 

правоприлагащия орган. 

Предимството на втория подход, който включва по-детайлна уредба на нелоялните 

търговски практики е, че прилагането на законодателството не изисква толкова обширни и 

ресурсоемки изследвания и юридически оценки във всеки индивидуален случай. При него, 

обаче, може да се окаже трудно да се вземат предвид икономическия и договорен контекст 

на единична клауза или практика, което да повдигне съмнения за наличието на 

пропорционалност. Тя може да бъде гарантирана например чрез: 

                                                           
39 Финландия, Унгария, Литва, Латвия, Румъния и Великобритания 
40  Това може да бъде инициирано, както от жалба, така и от самосезиране.   
41 В скорошен случай по повод практики на водещия немски търговец на дребно EDEKA, немският районен 

съд не потвърди решението на органа по конкуренцията от 3 юли 2014 г. и неговата интерпретация на 

националното законодателство, уреждащо НТП.  
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- лимитиране на изначално забранените нелоялните търговски практики до 

определени принципни категории; 

- оценка на други потенциално нелоялни практики, базирани на договорния и 

икономически контекст на всеки индивидуален случай. 

Ефективната правоприлагаща система трябва да отчете опасенията на по-слабата 

страна от разрушаване на търговските отношения при открито оплакване от нелоялни 

търговски практики пред властите (т.нар. стахов фактор от англ. „fear factor”). По тази 

причина много държави-членки допускат конфиденциални официални оплаквания, при 

които самоличността на жалбоподателя е защитена. Други допускат „общи” жалби (т.е. не 

е необходимо жалбоподателят да действа лично, а може например да бъде представляван 

от асоциация), които по-добре защитават самоличността на жалбоподателя или разрешават 

на всяка заинтересована страна да подаде оплакване. 

Има различни варианти за това, кой да бъде правоприлагащия орган. Понякога това е 

органът по конкуренция, а в други случаи - министерство, националната агенция по 

храните или националната агенция за борба с измамите и други. Тези органи имат правото 

да започнат производство по собствена инициатива, когато има достатъчно данни, че 

компания използва забранени от националното законодателство нелоялните търговски 

практики. 

Възможността за самосезиране е друг важен елемент за справянето с опасенията за 

неблагоприятни последици на по-слабата страна. Тя позволява на пострадалия от 

нелоялните търговски практики да предостави информация за нелоялните търговски 

практики на органа, а той да прецени дали да стартира производство по собствена 

инициатива. 

 

4.4. ВАРИАНТ 2 – НАМЕСА ЧРЕЗ НЕНОРМАТИВНИ АКТОВЕ  

Като алтернатива на разгледания по-горе вариант за разрешаване на проблема чрез 

законодателна намеса, следва да бъдат анализирана и възможността за т.нар. „меко 

право”42. В някои случаи може да се окаже, че по-подходящи са не традиционните 

юридически инструменти за регулиране, а по-креативен подход.  Съществуват редица 

такива инструменти, включително препоръки, технически стандарти, „изцяло” доброволни 

инициативи „отдолу-нагоре” (саморегулиране), действия на съвместно регулиране 

(корегулиране),43 пазарни инструменти, информационни кампании и дори комбинации от 

различни инструменти. Този подход стимулира мисленето извън стандартните рамки и 

помага да бъдат избегната т.нар. регулаторен инстинкт.44 

Основните ползи на този вариант са по-ниските административни разходи, по-

ниските разходи за спазване на новите изисквания, съобразени със специфичните нужди, 

целенасочени правила, по-голяма гъвкавост и бързина при прилагането и изменението, по-

голямо откликване на потребителското търсене. От друга страна, обаче, алтернативите на 

                                                           
42  От англ. „soft law”, което като понятие обхваща различните видове квази – нормативни актове на 

институциите и органите на ЕС, които най-често са без обвързваща сила, като: съобщения, насоки, 

инструментариуми и други 
43 Вж. принципите за по-добро само- и ко-регулиране на: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/principles-better-

self-and-co-regulation-1 
44 От англ. „regulatory bias”, с което се обозначава склонността и желанието на вземащите решения при 

проблем да прибягват директно към традиционните мерки за регулиране. 

http://www.ngogrants.bg/
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http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/principles-better-self-and-co-regulation-1
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законодателните мерки могат да доведат до ограничаване на конкуренцията (например 

като въвеждат бариери за навлизане на пазара, забрани за реклами и други), до появата на 

маргинални бизнеси, които не спазват въведените мерки за регулиране, неефективни 

санкции при нарушаване на правилата, отказ от спазване на правилата от страна на някои 

бизнеси и други. 

V. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ВАРИАНТИТЕ  

По-долу ще бъдат идентифицирани и разгледани основните въздействия, които 

действащият модел е предизвикал, както и очакваните ефекти от конкретните варианти на 

регулиране на разглеждания кръг от обществени отношения. 

 

5.1. ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ВАРИАНТ 0 
Надпреварата между големите търговци на дребно вече не е съсредоточена в 

масовото откриване на нови обекти, а е въпрос на по-адекватно отговаряне на динамиката 

на средата. В битката за запазване и завоюване на позиции всеки от тях решава сам за себе 

си как да отговори на тази среда, като отваря по-малки магазини, затваря или реновира 

старите си обекти, намалява мрежата си или тотално сменя своята концепция за достигане 

до крайния потребител. Бързите промени, рязката смяна в плановете и концепциите влияят 

пряко и на бизнеса на доставчиците/производителите. И двете страни в правоотношението 

са наясно, че един от малкото начини, който им е останал за привличане клиенти е 

предлагането на постоянни намаления в цените. Това обаче прогресивно намалява 

печалбата на доставчиците, до степен да работят без печалба само, за да останат на пазара. 

От друга страна, обаче, те самите имат своите вътрешни проблеми, като междуфирмена 

задлъжнялост, липса на оборотен капитал, дългове към банки, спадащо потребление. 

Анализът на ситуацията сочи, че ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО е 

неподходящ. Липсата на законодателно уреждане няма да съдейства за предотвратяване на 

прилагането на НТП, напротив - най-вероятно ще доведе до тяхното мултиплициране. 

  

5.2. ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ВАРИАНТ 1 
Радикалното разрешаване на проблемите преминава през премахване или 

неутрализиране на техните двигатели, което изисква усъвършенстване на правната рамка. 

Корените на дървото на проблемите, дефинирани от ОВ са в действащата правна уредба и 

по-скоро в липсата на механизъм за прекратяване на нелоялните търговски практики. 

Данните сочат, че у нас е налице дисбаланс при провеждането на преговори относно 

условията на доставка, поради факта, че често дори и най-големите доставчици на стоки в 

рамките на определена продуктова групи заемат несъпоставимо малък дял от общия обем 

на доставки в същата група. Големите търговци на дребно могат да си позволят да влияят 

значително върху цените, обемите и другите условия на доставка, поради липсата на 

механизъм за насрещна реакция на тяхното поведение от страна на доставчиците, което на 

практика означава независимост на големите търговци на дребно от техните доставчици. 

Съществуват практики, които имат негативен ефект върху конкурентния процес и 

действащата правна уредба не е в състояние да ги предотврати или да ограничи техните 

последици, което налага необходимостта от по-сериозна регулативна намеса. 

Предвидената в предложението за изменение и допълнени на ЗЗК хипотеза на 

„злоупотреба с по-силна позиция при договаряне” настъпва в резултат на неравностойните 

позиции при воденето на преговори и се отразява отрицателно върху конкуренцията, тъй 

http://www.ngogrants.bg/
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като е възможно по-малките, но ефективни икономически оператори, да бъдат принудени 

да работят при по-ниска норма на печалба, което ограничава възможностите и стимулите 

им да инвестират в подобряване на качеството на продуктите и обновяване на 

производствените технологии. 

По-доброто разбиране на договорните права и по-активните действия срещу 

нелоялните практики на договаряне биха могли да допринесат за избягването на тези 

проблеми в отношенията между икономическите оператори. Освен това, възможно е 

малките предприятия да се въздържат от оспорване на някои клаузи от договорите си от 

страх да не загубят цялата поръчка по договора. В тази връзка трябва да бъде отчетен и т. 

нар. „страхов фактор”. Публичното оплакване от определени практики би поставило под 

риск бъдещите търговски отношения между съответните контрагенти. По този начин 

държавните органи могат много лесно да бъдат възпрепятствани в санкционирането на 

злоупотребилите участници на пазара поради изискванията за достатъчна информация за 

започване на производство. 

По-високата степен на прозрачност и ограничаването на идентифицираните нелоялни 

търговски практики биха спомогнали за намаляването на бариерите както за навлизане на 

доставчици на пазара на доставки на големите търговци на дребно, така и за оперирането 

им в по-малки търговски обекти, а също така и за по-свободно договаряне на условията 

между тях. Чрез ограниченията за поставяне на доставчиците в неравностойно положение 

се цели да се премахнат възможностите за различно третиране чрез поставяне на различни 

условия на големите търговци на дребно по отношение на български и на чужди 

производители/вносители, както и на големите производители и вносители на световно 

известни продукти, спрямо малките и средните търговци. Това би балансирало 

отношенията на големите търговци на дребно и техните доставчици и би дало възможност 

на последните да повишат своята конкурентоспособност. 

В съответствие с отчитания висок риск от задълбочаване на неравнопоставеността и 

дисбаланса във взаимоотношенията между големите търговци и производители и всички 

техни контрагенти по веригата, въвеждането на Вариант 1 означава основно намаляване на 

очакваните значителни негативни тенденции, което само по себе си би било значително 

благоприятно изменение на средата.  

 

5.3. ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ВАРИАНТ 2 
Вариант 2 предлага подход за регулиране на разглежданите взаимоотношения, 

включващ мерки, алтернативни на законодателството. Подходите на регулиране чрез 

алтернативни на законодателството инструменти все повече се налагат в ЕС като най-

подходящите мерки за уреждане на отношения, аналогични с разглежданите тук, като най-

добре отразяващи нуждите на засегнатите страни, постигащи по-висока ефективност в 

сравнение с тази на традиционното законодателстване без да е необходима сериозна 

намеса от страна на държавата. Това най-общо е подходът, прилагащ принципа „less is 

more“, използван в правното регулиране, още през 2005 г. във Великобритания, основан на 

схващането, че колкото по-малко правила се приемат от държавата, толкова по-голяма е 

свободата за избор на модели на поведение от адресатите на регулирането.  

http://www.ngogrants.bg/
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Основен подход, очертан в Инструментариума към Насоките за по-добро регулиране 

от 2015 г.45 е подобряването на прилагането на вече съществуващите норми на 

конкурентното право пред специфично за сектора регулиране за справяне с неподходящо 

конкурентно поведение. Като алтернатива на регулирането, прилагането на конкурентното 

право в общия случай осигуряват ефективна рамка за предотвратяване на бизнес практики, 

които биха навредили на конкуренцията и потребителите и разрешаване на практики, 

които насърчават конкуренцията, иновациите и ползите за потребителите. В конкретния 

случай, този подход е неприложим, тъй като обсъжданите НТП все още не са включени в 

законовата рамка в България.  

Успехът на саморегулирането и корегулирането зависи основно от няколко ключови 

фактора, които включват представителност, прозрачност, спазване на законовите 

разпоредби и ефективно прилагане и мониторинг.46 Дебатът в България относно 

саморегулирането на разглежданите отношения вече е започнал. По време на редица 

срещи между представители на производители и търговци в края на 2014 г. и началото на 

2015 г. започна изработването на модел за саморегулиране между браншовите 

организации на търговските вериги и на част от производителите. Неговото реално 

изражение е подписването на споразумения за налагане на добри търговски практики по 

цялата верига на доставки на хранителни стоки. Такива вече бяха сключени между 

Сдружението за модерна търговия и Националния браншови съюз на хлебарите и 

сладкарите, Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни 

напитки и две от най-големите работодателски организации в страната Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България и Българската търговско – промишлена 

палата.  

За ефективното действие на алтернативните на регулирането подходи, обаче е 

необходимо наличието на определени обективни предпоставки като определено ниво на 

правосъзнание в обществото, силни професионални или браншови организации, 

представителни за всяка от страните по разглежданите проблемни отношения, липса на 

сериозни рискове за пазара. Например, в периода 2008-2009 година, в Румъния успоредно 

действат Закон за защита на конкуренцията и Кодекс за добри практики при търговията с 

хранителни продукти. Националният орган по конкуренция на Румъния извършва 

изследване за съвместимостта между разпоредбите между кодекса и закона и стига до 

извода, че не е налице противоречие между тях. В същото време, обаче, поради факта че 

Кодексът за добри практики не е нормативен акт, същият се оказва неефективен при 

регулирането на търговските отношения доставчик – търговец на дребно. Това налага 

приемането през есента на 2009 г. на нов отделен Закон за търговията (маркетинга) с 

хранителни продукти, който по много по-строг начин регулира тези отношения, урежда 

защитата срещу нелоялни търговски практики и т.н. 

                                                           
45 http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf, вж. Инструмент #20 Въздействия върху 

конкуренцията 
46 Базирано на доклада на Европейския икономически и социален комитет "Европейско само- и 

корегулиране" http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/auto_coregulation_en--2.pdf от юли 2013 и потвърден в 

мнението не комитета „Саморегулиране и съвместно регулиране в общностната законодателна рамка”, 

прието на 22 април 2015 г. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.32859. 
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Българската действителност, по подобие на тази в близката до нас Румъния, 

понастоящем не сочи на наличие на обективни фактори, които да обосноват очаквания за 

постигането на достатъчна ефективност на регулиране на отношенията между големите 

търговци на дребно и доставчиците им, чрез въвеждането на алтернативни на 

законодателството регулативни мерки. 
 

5.4. СРАВНЯВАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ 

Горният анализ сочи, че ВАРИАНТ 2 основно разчита на добрата воля на по-силните 

икономически субекти сами да ограничат пазарната си сила, което в български условия 

звучи по-скоро нереалистично. В същото време непредприемането на мерки, разгледано 

във ВАРИАНТ 0 би довело по-скоро до влошаване на проблема, отколкото до неговото 

саморазрешаване. Поради това, и двата подхода следва да бъдат отхвърлени като 

неприложими за конкретния случай. 

Следователно би могъл да бъде направен изводът, че дефинираните от оценката на 

въздействието проблеми биха намерили своето оптимално разрешение като обхват и обем, 

при възприемането на ВАРИАНТ 1 – НАМЕСА ЧРЕЗ НОРМАТИВЕН АКТ, реализирана 

чрез изменения и допълнения в действащия Закон за защита на конкуренцията. 

Оптимизирането на законодателството, от една страна, би означавало удовлетворяване на 

критериите за ефективно проконкурентно регулиране, а от друга, би дало адекватен 

отговор на интензитета на фактически наложилите се антиконкурентни търговски 

практики и поведения в разглежданите отношения.  

Идентифицираните проблеми по веригата производител на суровини – преработвател 

– дистрибутор – търговец в България биха намерили своето най-добро разрешение чрез 

поставянето на анализа и оценката на нарушенията по разширения списък с нелоялни 

практики на предприятията в полето на компетентност на Комисията за защита на 

конкуренцията, свързана с установяване на нарушения по Закона за защита на 

конкуренцията, предвиждането на временни мерки, налагането на санкции и други.  

 

 

VI. ПРЕПОРЪКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗБОР НА ВАРИАНТ  
Резултатите от извършеното сравняване на идентифицираните варианти показва, че 

Вариант 1 съдържа в себе си най-голям потенциал за ефективно постигане на целите на 

политиката, насочена към въвеждането на справедливи условия на конкуренция между 

всички икономически оператори по веригата производител на суровини – преработвател – 

дистрибутор – търговец в България. Вариант 1 създава и достатъчно основания да се 

предположи, че неговото въвеждане би имало за резултат справяне с двигателите на 

дефинираните проблеми, а именно неговото прилагане би довело до отстраняване на 

заплахата нелоялните търговски практики да поддържат неравнопоставеност между 

доставчиците и търговците на дребно, от една страна, които са предимно малки и средни 

предприятия, и големите многонационални производители и търговски вериги, от друга. 

 

6.2. ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО МОНИТОРИНГ И ОЦЕНЯВАНЕ 
Обществените отношения, които са обект на регулиране в изследвания случай, 

независимо от избрания вариант на действие от страна на държавата, са твърде широки 
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като обхват и проекции, което неизменно означава, че се засяга един широк кръг от 

интереси и лица. Това налага задължително извършването на мониторинг и последващо 

оценяване на ефективността от прилагането и изпълнението на приложените мерки по 

регулиране. Чрез способите на мониторинг и последващо оценяване ще може да се 

провери: 

Дали избраният вариант като инструмент за разрешаване на дефинираните проблеми 

постига своите цели и в каква степен?  

Ако не ги постига дали това се дължи на проблеми, свързани с начина, по който 

мерките са разработени, или по-скоро на лошото им прилагане? 

Дали проблемите не се дължат на неточно дефиниране и анализ на проблемите? 

Дали целите са били относими и постижими?  

Дали са необходими действия за повишаване на административния капацитет, 

необходим за ефективно привеждане в изпълнение и прилагане на мерките и т.н.? 

 

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО МОНИТОРИНГ И ПОСЛЕДВАЩО ОЦЕНЯВАНЕ 

Препоръчваме извършването на текущ мониторинг за степента на постигане на 

поставените цели, чрез избрания вариант на действие, който да започне веднага 

след влизането на предлаганите регулативни мерки в сила.  

Препоръчваме извършването на последващо оценяване на ефектите от 

приложението на закона в срок не по-дълъг от 24 месеца след неговото влизане в 

сила. 

 

6.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ефективната конкуренция има важно значение за повишаване на 

конкурентоспособността на предприятията и за създаване на условия за икономически 

растеж на националното стопанство. От друга страна, тя води до повишаване на 

благосъстоянието на потребителите, изразяващо се в по-ниски цени, по-високо качество, 

по-голямо разнообразие от стоки и услуги, включително чрез стимулиране на иновациите. 

Секторната конкурентоспособност е директно свързана с производителността. Растежът на 

производството се определя от подобренията в количеството и качеството на 

произведеното и технологичния прогрес. В дългосрочен план, подобряване на 

производителността би довело до повишаването на жизнения стандарт на потребителите. 

Ето защо от особена важност е всяка политика, която по някакъв начин се намесва в 

отношенията между субектите, опериращи на свободния пазар, да насърчава и подобрява 

конкурентната среда и процес и да гарантира непосредствени ползи за потребителите, 

включително чрез предотвратяване на нелоялните търговски практики.  
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