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К О Н С П Е К Т 

 

по КОНКУРЕНТНО ПРАВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

за студентите от специалност „ПРАВО” 

 

 

1. Въведение в конкурентното право на Европейския съюз. Понятие за конкуренция. 

Функции на конкуренцията. Основни икономически доктрини. 

2. Политика на конкуренцията на ЕС - същност и цели. Развитие на идеята за единния 

пазар. 

3. Същност, източници и принципи на конкурентното право на ЕС. Възникване и 

историческо развитие на конкурентното право на ЕС. 

4. Институции на ЕС и тяхната роля в политиката на конкуренция. ЕС като субект на 

конкурентното право. Функции и правомощия на Съвета, Европейският парламент, Европейската 

комисия и Съдът на ЕС в областта на защита на конкуренцията. 

5. Субекти на конкурентното право на ЕС. Предприятието в конкурентното право на ЕС.  

6. Съответният пазар в конкурентното право на ЕС. Продуктов и географски пазар. 

Бариери за достъп до пазара - същност и видове. Икономически модели на пазарна организация. 

7. Забранени споразумения, решения и съгласувани практики по чл. 101, параграф 1 от 

ДФЕС. Фактически състав на забраната. Споразумение, решение и съгласувана практика - понятие 

и видове. Хипотези на забраната по чл. 101, параграф 1 от ДФЕС. 

8. Концепцията за ефекта върху търговията между държавите-членки. Доктрината "de 

minimis" в конкурентното право на ЕС. 

9. Индивидуално освобождаване от забраната по чл. 101, параграф 1 от ДФЕС (чл. 101, 

параграф 3 от ДФЕС) - предпоставки, същност и правни последици. Групово освобождаване от 

забраната - същност и хипотези. 

10. Забрана за злоупотреба с доминиращо положение по чл. 102 от ДФЕС. Фактически 

състав на забраната. Самостоятелно и съвместно доминиращо положение – същност и признаци. 

11. Хипотези на забраната по чл. 102 ДФЕС. 

12.  Концентрации между предприятия по Регламент № 139/2004 г. Понятие и видове 

концентрации. Критерии за съюзно измерение на концентрациите. Оценка на концентрациите. 

Процедури във връзка с концентрациите между предприятия. 

13. Европейска мрежа по конкуренция - същност и функции. 

14. Съотношение между конкурентното право на ЕС и национаното конкурентно право 

на държавите-членки. Взаимодействие между институциите на ЕС и националните органи по 

конкуренция (НОК) на държавите-членки. Взаимодействие между институциите на ЕС и 

националните съдилища на държавите-членки. 

15. Правни последици от нарушаване на правилата за конкуренция на ЕС. Глоби и 

периодични наказателни плащания. Отговорност за вреди. 
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