EXPERT EVENTS и ЛЕГА КОНСУЛТИНГ организират:

СЕМИНАР НА ТЕМА:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗАЩИТАТА НА
КОНКУРЕНЦИЯТА”
25 март 2019 г., гр. София
х-л BW Premier Collection CiTY, ул. “Стара планина” 6

ЛЕКТОР:
КИРИЛ ПАНГЕЛОВ – юрист, експерт по право на защита на конкуренцията и
преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:
25 март 2019 г. - понеделник:
09.00 – 09.30 ч. - Регистрация на участниците

09.30 - 11.00 ч. - Тема 1 – АКТУАЛНА ЕВРОПЕЙСКА И НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА





Атитръстово право – основни правни и икономически концепции (чл. 15 и чл. 21 от
ЗЗК, чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС)
Съотношение между националното и европейското право на конкуренцията
(Регламент на Съвета № 1/2003)
Компетентни органи и съдилища по прилагане на националното и европейското
право на конкуренцията – нови правомощия (Директива 2019/1/ЕС)

11.00 – 11.30 ч. - Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. – Тема 2 – ЗАБРАНЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯ



Същност и видове забранени споразумения



Конкурентноправна оценка на вертикалните споразумения (Регламент на ЕК (ЕС) №
330/2010 г.)



Конкурентноправна оценка на хоризонталните споразумения (Регламент на ЕК (ЕС)
№ 1218/2010 г., Регламент на ЕК (ЕС) № 1217/2010 г.)



Обменът на информация между конкуренти



Картели – същност, видове, разкриване, санкции



Програма и Правила за освобождаване и намаляване на санкции при участие в
картели

Правни последици от забранените споразумения:


Нищожност на забранените споразумения – основания; предявяване; обстоятелства,
изключващи нищожността



Административнонаказателна отговорност на предприятията



Гражданска отговорност на предприятията за причинени вреди

13.00 – 14.00 ч. - Обедна почивка - обяд в ресторанта на х-л “BW Premier Collection CiTY”

14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 – ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД КЗК И КОМПЕТЕНТНИТЕ
НАЦИОНАЛНИ СЪДИЛИЩА ВЪВ ВРЪЗКА С УСТАНОВЯВАНЕ НА АНТИТРЪСТОВИ
НАРУШЕНИЯ



Производство пред КЗК – образуване, участници, правомощия по проучването,
задължение за съдействие, проверки на място, видове решения



Сътрудничество между КЗК и ЕК при прилагане на европейското право на
конкуренцията – правомощия, предоставени от европейското право



Контрол за законосъобразност на решенията на КЗК по прилагане на антитръстовото
право – принцип на процесуалната автономия, ограничения на процесуалната
автономия



Допълнителни процесуални инструменти, предоставени на компетентните
национални съдилища при прилагане на европейското право на конкуренцията –
сътрудничество със СЕС и ЕК (amicus curiae)

15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Тема 4 – ИСКОВЕ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАРУШЕНИЯ НА
ПРАВОТО НА КОНКУРЕНЦИЯТА (ДИРЕКТИВА 2014/104/ЕС)



Директен ефект на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС и право на иск за обезщетение на вреди



Взаимозависимост между частното и публичното правоприлагане по конкуренция



Доказване на претенцията за вреди – предмет на доказване, тежест на доказване,
презумпции, предоставяне на доказателства от страните или третите лица, достъп до
доказателства от преписката на органа по конкуренция; правно действие на решението на
органа по конкуренция спрямо гражданския съд



Солидарна отговорност на участниците в нарушението, регресни искове на
нарушителите, решаване на спорове по взаимно съгласие, давностни срокове



Определяне на вредите в производства по искове за обезщетение за вреди за
нарушение на конкурентното право



Прехвърляне на увреждането – ефект на „прехвърляне на надценката“, ефект на
„ценовия чадър“; ефект на „намаляване на обема“; ефект на „ниската цена на
доставка“

17.30 – 17.45 ч. - ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА
УЧАСТИЕ

