Защита на конкуренцията
2 07 С13
(актуализационно приложение към 15 април 2019 г.)
► Със Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от
1.01.2019 г.) са приети изменения в Закона за защита на конкуренцията.
1. В чл. 40, ал. 3, чл. 55, ал. 2 и чл. 56, ал. 2 (вж. с. 33, 41 и 42)
препращането към чл. 64, ал. 2 ЗЗК е заменено с препращане
към чл. 64, ал. 3.
2. Изменен е чл. 64 (вж. с. 45):
Чл. 64 (1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г.) Решенията на комисията, ако
в закона не е предвидено друго, могат да бъдат обжалвани относно
тяхната законосъобразност пред Административния съд – София
област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес.
Решенията се обжалват в 14-дневен срок, който започва да тече от
съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс,
а за третите лица - от публикуването им в електронния регистър на
комисията. Решенията на съда подлежат на касационно обжалване
пред Върховния административен съд.
(2) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2018 г.) Държавните такси за касационно
обжалване пред Върховния административен съд се определят в
размера на таксите, дължими за производствата пред Комисията за
защита на конкуренцията. Държавните такси за отмяна на влезли в
сила съдебни актове и по частни жалби се определят по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г.) Определенията на
Комисията, за които това е предвидено, могат да бъдат обжалвани
относно тяхната законосъобразност от страните в производството
по реда за обжалване на решенията на Комисията. Определенията се
обжалват в 7-дневен срок от съобщаването им по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд
– София област.

3. Изменени са ал. 1 и 2 на чл. 69 (вж. с. 47):
(1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г.) За производствата по закона се
дължат държавни такси и разноски. Държавните такси пред Комисията за защита на конкуренцията за производствата по закона се
утвърждават от Министерския съвет.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г.) Държавните органи и органите на
местното самоуправление дължат такси и разноски по производството.

4. В чл. 97, ал. 2, изр. трето (вж. с. 63) думите „пред Върховния
административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му по
реда на Административнопроцесуалния кодекс“ са заменени с
„по реда на чл. 64, ал. 3“.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г.) Временната мярка по ал. 1 се
прилага с определение, което подлежи на незабавно изпълнение.
Временната мярка се прилага до приемане на решението на комисията по същество. Определението може да се обжалва по реда на
чл. 64, ал. 3. Жалбата не спира изпълнението на определението,
освен ако съдът разпореди друго.

5. Изменена е ал. 2 на чл. 99 (вж. с. 64):
(2) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г.) Имуществените санкции, периодичните санкции и глобите по закона се налагат с решение на комисията, което подлежи на обжалване по реда на чл. 64, ал. 1.

► Законът за защита на потребителите, извлечение от който
е поместено в сборника, е изменен със ЗПКОНПИ (ДВ, бр. 7 от
2018 г.), ЗПУПС (ДВ, бр. 20 от 2018 г.), ЗИДЗТур (ДВ, бр. 37 от
2018 г.) и ЗИДЗЗЛД (ДВ, бр. 17 от 2019 г.). От включените в
извлечението текстове е засегната единствено т. 3 на чл. 68к
(вж. с. 193) — думите „разпоредбите на Закона за защита на
личните данни“ са заменени с „изискванията за защита на
личните данни“.
► Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита
на личните данни (ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.) в чл. 47, ал. 3
ЗЗК (вж. с. 36) думите „в Закона за защита на личните данни“
са заменени със „за тяхната защита“.
► Със Закона за защита на търговската тайна (ДВ, бр. 28 от
5.04.2019 г.) ал. 4 на чл. 98 от ЗЗК (вж. с. 64) е изменена така:
(4) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2019 г.) Решението по ал. 1, с което се
установява извършено нарушение на чл. 37, не е пречка за предявяване
на иск пред съда по реда на Закона за защита на търговската тайна.

