ДО
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ИСКАНЕ
от
/за юридически лица/

(име на търговец/наименование на ЮЛ)

(ЕИК)

(седалище)

(адрес на управление)

(телефон)

(факс)

/за физически лица/

(трите имена)

(ЕГН)

(адрес)

(телефон)

(факс)

чрез
(имена на лице за кореспонденция)

(адрес за кореспонденция)

(телефон за кореспонденция)

(факс за кореспонденция)

(електронен адрес)

§3
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 извършено нарушение/нарушения по глава VII
от ЗЗК от страна на
/за юридически лица/

(име на търговец/наименование на ЮЛ)

(ЕИК)

(седалище)

(адрес на управление)

(телефон)

(факс)

(електронен адрес)

/за физически лица/

(трите имена)

(ЕГН)

(адрес)

(телефон)

§5

(факс)

Изложение:

2

Изложението е в свободен текст и следва да съдържа необходимата
информация:
I. Идентификация на молителя и на лицето срещу, което е оплакването:
1. Информация за молителя- име, седалище и адрес на управление,
предмет на дейност , телефон, факс, електронна поща и лице за контакт.
2. Информация за ответника/ответниците, срещу които е подадено
оплакването – име/наименование (ЕИК, ЕГН), седалище и адрес на управление,
данни за съдебната регистрация и предмета на дейност, телефон и факс.
3. Доказателства (надлежно заверени договори, фактури, счетоводни
документи и др.), сочещи реално извършваната стопанска дейност от страните на
един и същ продуктов и географски пазар.
II. Информация за твърдяното нарушение:
1. Нарушение на конкретни разпоредби по глава VІІ от ЗЗК.
2. Подробно описание на поведението на лицето, срещу което е оплакването
и всички свързани с него факти и обстоятелства, които молителят счита за
нарушение по глава VІІ от ЗЗК.
3. В случай на посочено от молителя нарушение по чл. 33 от ЗЗК, същият
следва да представи допълнителна информация, описана в чл. 33, ал. 2, т. 3 от ЗЗК.
4. Продължителност на твърдяното нарушение.
III. Определяне на съответния пазар (пазар на стоки или услуги)
1. Посочете кои продукти и/или услуги считате за взаимозаменяеми с
продуктите и/или услугите, засегнати от твърдяното нарушение.
2. Географски обхват на твърдяното нарушение
Твърдяното нарушение засяга1:
част от територията на Р.България, а именно:

цялата територия на Р.България

ІV. В какво се състои искането – Форма на намеса на Комисията с оглед
нейните правомощия, която според молителя би могла да възстанови ефективната
конкуренция.
V. Засегнати или застрашени от твърдяното нарушение интереси на
молителя: Как и по какъв начин твърдяното нарушение се отразява на стопанската
дейност и пазарното положение на молителя.
VІ. Друга релевантна информация:
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Възможен е повече от един отговор
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Всяка друга информация, по преценка на молителя, която е свързана с
предмета на искането и може да доведе до изясняване на конкретния случай.
VІІ. Доказателства:
1. Опис на представените доказателствата в подкрепа на изложените факти и
обстоятелства относно твърдяното нарушение.
2. Посочване на други доказателства, подкрепящи изложените факти и
обстоятелства относно твърдяното нарушение, които молителят не е в състояние да
представи.
VІІІ. Приложения:
1. Удостоверение за актуално състояние за индивидуализация на страните.
2. Изрично пълномощно.
3. Вносна бележка за платена държавна такса.
4. В случаите на доказателства, представени на електронен носител, същите
следва да бъдат придружени с разпечатка и опис на съдържанието.
Декларирам, че сведенията и данните в настоящото искане са верни.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 102, ал. 2 от ЗЗК и чл.
313 от НК, както и че приетото решение, основаващо се на неверни сведения и
данни, може да бъде отменено или изменено.
г.
(Дата)

Подпис:
(на молителя или на неговия представител)
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