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Европейския ден на конкуренцията ще се проведе на 31 Май 2018 година в град
София, България.
Българската Комисия за защита на конкуренцията организира Европейския ден
на конкуренцията на 31 Май 2018 по повод на Българското председателство на
Съвета на ЕС. На събитието ще бъдат обсъдени ключовите законодателни
развития в правото на конкуренцията на ЕС като Директивата за вредите и
бъдещата Директива ECN +, които ще бъдат определящи за прилагането на
правилата за конкуренцията през следващите години. Внимание ще бъде
обърнато и на казусите, които възникват пред органите по конкуренция в сектора
на енергетиката. По-конкретно Европейският ден на конкуренцията ще бъде
организиран в три сесии, посветени на следните теми:
Директивата ECN+: какво ще донесе плюсът?
В тази сесия ще бъде обсъдена бъдещата Директива на Европейския парламент

и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита
на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в
правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на
вътрешния пазар, наричана по-долу ECN+. Директивата цели да осигури на

националните органи за защита на конкуренцията на държавите членки на ЕС
необходимите правомощия, които да им позволят да откриват доказателства за
нарушения на конкурентното право, да санкционират дружествата, които
нарушават закона, да действат независимо, когато прилагат правилата на ЕС за
конкуренцията и за разполагат с необходимите ресурси, за да изпълняват своите
задачи. Българското председателство на Съвета на ЕС съвпадна с обсъждането
на предложението за Директива в Съвета на ЕС Работна група по конкуренция
Г.12, което позволи на КЗК да участва активно в процеса.
Конкуренцията на енергийните пазари: начинът да се осигурят
достъпни и сигурни доставки за всички потребители
Тази сесия ще обърне внимание на един сектор, който засяга всички –
енергетиката. През последните десетилетия този сектор се характеризира с
постепенен преход от монопол към отваряне на тези пазари към конкуренцията.
В същото време, поради наличието на инфраструктура, която не може да бъде
дублирана, съществува риск и от злоупотреба с господстващо положение. Тази
сесия ще обсъди ролята на органите за защита на конкуренцията на тези пазари,
най-често наблюдаваните нарушения на конкуренцията в сектора и как
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конкуренцията може да осигури по-доброто функциониране на тези пазари по
такъв начин, така че да донесе ползи за всички потребители. Комисията за
защита на конкуренцията следи отблизо конкурентната среда на пазара на
електроенергия. Общественото значение на този сектор наложи провеждането
на ново широкообхватно проучване на състоянието на пазара на електроенергия,
което представи подробен преглед на текущите пазарни процеси и
необходимостта от допълнителни мерки, допринасящи за правилното и
ефективно функциониране на конкурентна среда. В тази връзка, съгласно
Решение № 59 / 22.01.2018 г. Комисията започна производство за провеждане
на секторно проучване на пазара на електроенергия.
Поправяне на вредите – очаквани ефекти от приложението на
Директивата за вредите
В тази сесия ще бъдат обсъдени последиците от прилагането на наскоро
транспонираната в държавите членки Директива 2014/104 ЕС относно исковете
за вреди в националното законодателство за нарушения на разпоредбите на
правото на конкуренцията на държавите-членки и на Европейския съюз.
Директивата премахва практическите пречки пред обезщетенията за всички
жертви на нарушения на правото на ЕС в областта на конкуренцията. Очаква се
директивата да засили прилагането на частното право в областта на
конкуренцията. Това, от своя страна, би имало пълно въздействие върху
прилагането на правилата за конкуренция.
Място на провеждане
Резиденция „Бояна“ е архитектурно-парков комплекс, разположен на 10 км южно
от центъра на София в полите на Витоша. Построена през 1974 г. като държавна
резиденция за представителни събития. Днес е резиденция на президента,
вицепрезидента и правителството на Република България. Резиденция Бояна
разполага с конферентен център с различни зали, най-голямата от които е
Триадица със 150 места. Комплексът обхваща около 60 хектара земя под
държавна сигурност и контролиран ограничен достъп.
В близост до резиденция "Бояна" е Националният исторически музей, създаден
през 1973 г. по повод 1300-та годишнина от създаването на българската държава.
Най-големият музей в България съдържа над 650 000 културни монумента от
палеолита до наши дни. Експозициите включват златни и сребърни съкровища,
керамика и археологически находки.
В близост до Националния исторически музей е Боянската църква, средновековна
българска православна църква, построена през 10-11 век. Тя е един от културноисторическите символи на България и е част от Списъка на световното
наследство на ЮНЕСКО.
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