
Електронна форма за подаване на искане за установяване на 

антитръстови нарушения

Данни за подателя:

Име/Наименование
                         

Данни за регистрация/ЕГН

Адрес/седалище

Адрес на управление

Лице за контакт

Адрес за кореспонденция

Тел:
 

e-mail:
 

Канал за комуникация:

Моля, Комисията за защита на конкуренцията да образува производство, на основание чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за
защита на конкуренцията, за установяване на извършеното нарушение на:

Данни за извършителя на нарушението:

Име/Наименование
                         

Данни за регистрация/EГН
 

Адрес/седалище
 

Адрес на управление

Идентификация на подателя на искането и на лицето срещу което е оплакването

Email Поща еВръчване Факс

Чл.15, ЗЗК – споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия или съгласувани 
практики, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията в 
страната;

Чл. 101, ДФЕС  - споразумения между предприятия, решения на сдружение на предприятия и съгласувани 
практики, които биха могли да засегнат търговията между държавите – членки и които имат за своя цел или 
резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар;

Чл. 21, ЗЗК – злоупотреба с поведението на предприятия с монолитно или господстващо положение, както и на 
две или повече предприятия със съвместно господстващо положение, което може да предотврати, ограничи 
или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите;

Чл. 102, ДФЕС – злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение в рамките 
на вътрешния пазар или в съществена част от него, доколкото тя може да повлияе върху търговията между 
държавите-членки.



Естество и обхват на стопанската 

дейност на подателя на искането

Принадлежност към икономическа

група

Естество и обхват на стопанската дей-

ност на предприятията, срещу които е 

оплакването

Принадлежност към икономическа група 

на предприятията, срещу които е оплак-

ването

Положение на подателя на искането 

спрямо предприятието/ята или сдруже-

нието на предприятията, срещу които е 

оплакването – негов/техен клиент, дос-

тавчик, конкурент.

Информация за твърдяното нарушение

 

Определяне на съответния пазар

В какво се състои искането

Засегнати или застрашени от твърдяното нарушение интереси на подателя на 

искането

Информация относно образувани производства по този или друг тясно свързан 

случай пред националното ведомство по конкуренция и/или пред национален 

съд на друга/и държава/и – членки на Европейския съюз

Друга релевантна информация

Доказателства



Приложения

Декларации

Искане за запазване на самоличността

Маркиране на част от съдържанието на искането като "конфиденциално"
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