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1. Въведение 

PHOENIX group си е изградила надеждна репутация, ползваща се с 
голямо доверие, на водещ европейски фармацевтичен дистрибутор и 
оператор на голям брой аптеки. Отдаваме голямо значение на 
репутацията, доверието и бизнес етиката, които са резултат от години 
на упорита работа от страна на всички наши служители. Това е един от 
най-важните ни активи и е важно стратегическо предимство на бизнеса 
ни. PHOENIX group е приела подход на нулева толерантност към 
всякакви нарушения на настоящата политика, подход, който напълно се 
подкрепя от Изпълнителния съвет на PHOENIX group. 

 

2. Предмет 

Антиконкурентното поведение представлява административно 
нарушение в много юрисдикции, както за отделния човек, така и за 
работодателя му. В някои юрисдикции това деяние е обект на 
наказателно преследване. PHOENIX group е обвързана с условията на 
конкурентния пазар и се ангажира с предотвратяването, възпирането и 
разкриването на всяко нарушение на приложимите закони за 
конкуренцията. В много области на конкурентното право има тънка 
граница между това да бъдеш в рамките на закона и да ги прекрачиш. 
За някои практики често се изисква строг контрол преди да бъдат 
приложени. PHOENIX group не може да освободи служителите си от 
отговорността за извършване на тази оценка, тъй като често се налага 
да се направи преглед на обстоятелствата по конкретния случай. Целта 
на настоящата политика е да се гарантира спазването на съответните 
закони за конкуренцията и да предостави насоки за служителите. 
Придържането към принципите, изложени в настоящата политика, ще 
сведе до минимум риска от нарушение. В случай на съмнение, 
служителите трябва винаги да се консултират със своя началник, със 
служител от местния отдел по съответствието или от юридическия 
екип. 

 

3. Обхват на настоящата политика 

Настоящата политика е приложима за всички юридически лица и 
предприятия в рамките на PHOENIX group и всяка бизнес единица ще 
се стреми да приеме и да насърчава политики и процедури, които са в 
съответствие с изложените тук принципи. В рамките на PHOENIX group, 
отговорността за намаляваме на риска от антиконкурентно поведение 
се отнася за и се поема от всички нива на организацията.  

Когато едно предприятие от PHOENIX group е миноритарен или 
мажоритарен акционер или играе ръководна роля в друга фирма, 
включително в съвместни предприятия, представителите на PHOENIX 
group, които са в съвета на директорите или на управителния комитет 
на съответното юридическо лице, трябва да подкрепят активно 
прилагането на съпоставими стандарти за защита на конкуренцията.  

 

 



 

 

 

 

 

Настоящата политика се прилага във всички страни членки на 
Европейския съюз (ЕС), както и във всички други страни, освен ако не е 
посочено друго.  

 
4.    Законодателство 

Настоящата политика се основава на разпоредбите на Конкурентното 
право на ЕС, което поставя високи стандарти за конкуренцията и се 
прилага по един и същ начин във всички държави членки. Всички 
юридически лица от PHOENIX group в рамките на ЕС и техните служители 
трябва стриктно да спазват тези законови разпоредби. 

В някои области на правото, по-специално, където става въпрос за 
злоупотребата с господстващо положение, разпоредбите на 
националното законодателство на държавите членки могат да бъдат по-
строги от правото на ЕС. Същото, по принцип, може да важи и за страни, 
които не са членки на ЕС. Всички предприятия от PHOENIX group и 
техните служители трябва да спазват съответното местно 
законодателство. Ако служителите не са сигурни какви са тези 
нормативни изисквания, трябва да се консултират с по-висшестоящ 
служител от фирмата и/или лице от местния отдел по съответствието или 
правния екип. 

Конкурентното право защитава свободната и открита конкуренция от 
ограниченията, които могат да бъдат предизвикани от фирми. 
Свободната и открита конкуренция е един от основните стълбове на 
икономическата ни система. Тя насърчава динамичната ефективност, 
създава растеж и работни места и гарантира, че потребителите могат да 
получат модерни продукти на разумни цени. Конкурентното право 
гарантира, че това ще продължава да бъде така. Точно както и че законът 
предпазва по същия начин и PHOENIX group срещу антиконкурентни 
практики на други компании. 

Основните разпоредби на Конкурентното право на ЕС са: 

■ забраната за картелите; 

■ забраната за злоупотреба с господстващо положение. 

Подобни разпоредби могат да се открият и в националните закони на 
всички страни членки на ЕС, както и на много други държави. 

 

5. Какво е картел? 

Споразумения или съгласувани практики между компании или 
решения за сдружаване между компании с антиконкурента цел 
или резултат. 

Картелите, обхванати от настоящата политика, са както следва: 

� Хоризонтални договори или практики: 
Споразумения или съгласувани практики между конкуренти или 

решения за сдружаване между такива компании с антиконкурентна цел 
или резултат. 



 

 

 

 

� Вертикални договори или практики: 

Споразумения или съгласувани практики между компании, заемащи 
различно ниво във веригата за доставки или решения за сдружаване 
между такива компании с антиконкурентна цел или резултат. 

Водещият принцип на забраната за картели е „изискването за 
самостоятелност”. Според този принцип, всяка компания трябва да 
действа самостоятелно при определяне и прилагане на търговската си 
политика. 

Забраната за картелите включва също така и съгласувани практики, които 
се основават на неофициалното разбирателство между участващите 
страни. По този начин забраната може да бъде нарушена без изрично 
(устно или писмено) споразумение. 

Антиконкурентните резултати вече са налице, ако дадено споразумение 
или съгласувана практика между компании или решение за сдружение на 
фирми, намалява несигурността от въздействието от собственото им 
търговско поведение, което е обичайно за конкуренцията. Пример за това 
е обменът на чувствителна (поверителна) информация по отношение на 
конкуренцията.   

За да бъде незаконно, не е необходимо съответното споразумение, 
съгласувана практика или решение действително да има ефект върху 
конкуренцията. Достатъчно е, ако споразумението или практиката имат за 
цел постигането на такъв ефект. 

Конкурентното право на ЕС изрично забранява споразумения, 
съгласувани практики и решения, които: 

■ пряко или косвено определят покупни или продажни цени или други 
търговски условия; 

■ ограничават или контролират производството, пазарите, 
технологичното развитие или инвестициите; 

■ си поделят пазари или източници на снабдяване; 

■ прилагат различни условия по отношение на еквивалентни сделки с 
други търговски партньори, като по този начин ги поставят в по-
неблагоприятни конкурентни условия; 

■ поставят условия сключването на договори да зависи от поемането 
на допълнителни задължения от другата страна, които по своя 
характер или в съответствие с търговската практика нямат връзка с 
предмета на тези договори.  

Горният списък, обаче, не е изчерпателен и органите и съдилищата са 
окачествявали споразумения, съгласувани практики и решения като 
антиконкурентни заради тяхната цел или ефект, които не са изрично 
упоменати. Специфичните области на фокус са изложени по-долу в т. 8.1 
до 8.5. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Според законодателството последиците от нарушението, ако бъде 
доказано, могат да стигнат доста далеч, като могат да включват1: 

■ глоби или лишаване от свобода за лицата, участващи в картел; 

■ глоби за предприятията от PHOENIX group, чиито представители са 
участвали в картел; 

■ обезсилване на споразуменията; 

■ искове за щети от засегнатите страни. 

 

6.  Какво представлява злоупотреба с господстващо положение? 

Няма конкретно определение за това понятие. Най-общо казано, 
забраната за злоупотреба с господстващо положение е насочена към 
едностранното поведение на компании, които имат позицията на силата 
на даден пазар. 

Дадена компания е в господстващо положение, ако тя е толкова силна в 
конкретен пазар, че да може да действа спрямо конкурентите, 
доставчиците и клиентите си по начин, който в противен случай би бил 
невъзможен. В специфичните пазари винаги съществува господстващо 
положение. Ето защо компаниите не могат да бъдат „господстващи” сами 
по себе си. Да се определи дали PHOENIX group има господстващо 
положение на даден пазар е сложна правна задача, която трябва да бъде 
извършена от правния екип на базата на всеки отделен случай. Основно 
правило: ако една компания има пазарен дял от 30 на сто или по-голям, 
тя може да има господстващо положение в конкретния случай. Същото се 
отнася и ако пазарният дял на компанията е два пъти по-голям от този на 
най-големия й конкурент. Предполага се, че е налице господстващо 
положение на пазара, ако една компания има пазарен дял от над 50 на 
сто. При определянето на пазарния дял, съответният пазар включва 
всички продукти, които са взаимозаменяеми от гледна точка на клиента. 

 Господстващото положение само по себе си не е забранено, тъй като 
често се появява в резултат на особено високо ниво на изпълнение. Ако в 
конкретен случай обаче, една компания има доминираща позиция, тогава 
се прилагат особено строги правила по отношение на отношението, което 
ще бъде насочено към другите участници на пазара. На пазарите, в които 
дадена компания има доминираща позиция, тя не може несправедливо да 
възпрепятства или дискриминира останалите участници на пазара. 

Конкурентното право на ЕС изрично посочва следните примери за 
практики на злоупотреба:   

■ прякото или косвено налагане на нелоялни покупни или 
продажни цени или на други несправедливи условия за 
търговия; 

                                            
1 Може да не е приложимо за всяка една страна. 



 

 

 

 

 

■ ограничаването на производството, пазарите или 
техническото развитие в ущърб на потребителите; 

■ прилагането на различни условия по отношение на 
еквивалентни сделки с други търговски партньори, като по 
този начин ги поставят при сравнително по-неблагоприятни 
конкурентни условия; 

■ поставянето на условия за сключването на договори в 
зависимост от поемането на допълнителни задължения от 
насрещната страна, които по своя характер или в 
съответствие с търговската практика нямат връзка с 
предмета на тези договори. 

Този списък обаче не е изчерпателен, а властите и съдилищата са 
окачествили някои практики, които не са изрично упоменати по-горе, като 
злоупотреба. Специфичните области на фокус са изложени в подточка 
8.6.  

Последиците от злоупотребата с господстващо положение, са същите 
като тези на участващите в картел (вж. по-горе). 

 

7.    Какво очаква PHOENIX group от служителите си? 
 

7.1  Всеки служител е лично отговорен за спазване на приложимите 
разпоредби на конкурентното право и настоящата политика. Като 
общо правило служителите трябва да: 

■ се въздържат от всякакви споразумения или координация с 
конкурент, които биха могли да намалят натиска на 
конкуренцията между PHOENIX group и на конкурента; 

■ се въздържат от размяната на всяка една информация, която 
би дала възможност да се направят изводи за актуалното или 
бъдещото пазарно поведение на PHOENIX group или на 
конкурента. 

 

7.2  Освен ако от правния отдел или от отдела за спазването на 
съответствието изрично не са посочили друго, за служителите се 
счита за изключително неприемливо, ако същите: 

а)  сключат споразумение с конкурент или по друг начин 
координират въпросите, свързани с цените, търговски 
количества или квоти, пазарни дялове, разпределението на 
териториите за продажбите или клиентите, или уреждането 
на претенциите (исковете) на клиентите или доставчиците; 

б)  обменят информация с конкурент относно забранени теми 
или такива, които са от съществено значение, освен ако 
правният отдел или отделът за спазването на съответствието 
изрично не са посочили друго (виж 8.1). 

 

7.3     PHOENIX group очаква от всичките си служители: 



 

 

 

 

 

a)  да спазват по всяко време разпоредбите на настоящата 
политика и разпоредбите на приложимите закони; това 
включва и контактите в извънработно време, доколкото при 
тях са засегнати интересите на PHOENIX group или 
служители се възприемат от трети страни като 
представляващи PHOENIX group; 

б)  да споделят опасенията си възможно най-скоро, ако лицето 
вярва или подозира, че дадено нарушение е настъпило или в 
бъдеще може да се случи в съответствие с конкретна 
политика за докладване на нередности (Whistle Blowing Policy) 
в PHOENIX group; 

в)  да уважават клиентите и доставчиците на PHOENIX group и 
всички други страни, с които тя си взаимодейства за 
постигане на целите си чрез извършването на бизнес 
дейностите си по почтен,  законосъобразен и професионален 
начин; 

г)  никога да не разчитат на външни лица като конкурент или 
представители на браншова асоциация, а вместо това да 
търсят съвети и насоки от своя висшестоящ ръководител 
и/или служител от местния отдел по съответствието или 
правния отдел, в случаите когато не са наясно или са 
несигурни относно даден аспект на настоящата политика и 
собствените им отговорности, за да се осигури спазването на 
съответствие; 

д)  да участват във всички обучения или други мероприятия, 
предназначени да свеждат настоящата политика до знанието 
на служителите. 

 

8.    Специфични области на фокус 
 

8.1     Обмен на информация с конкурентите  

Поверителната (конкурентно чувствителна) информация за 
конкуренцията обикновено представлява част от търговските тайни 
на PHOENIX group. Независимо от задълженията си по силата на 
конкурентното право, всички служители на PHOENIX group трябва 
да спазват поверителността на такава информация в съответствие 
с ефективните местни разпоредби и по-специално тези от трудовия 
им договор. Според тези разпоредби, по принцип е забранено да се 
разкриват търговски тайни на PHOENIX group пред трети лица. 

Освен това обменът на информация между конкуренти е много 
деликатна област на конкурентното право. То забранява конкуренти 
да обменят поверителна информация за конкуренцията. Дори и 
едностранното и еднократно разкриване на поверителна 
информация за конкуренцията може да доведе до нарушаване на 
правото на конкуренцията, при което се дава възможност на 
оповестяващите и получаващите информацията компании да 
действат съгласувано и по този начин да намалят конкурентния 
натиск. 



 

 

 

 

 

Дали обменът на информация позволява да се направят изводи за 
настоящото или бъдещо пазарното поведение на участващите 
дружества или намалява конкурентния натиск, зависи главно от 
вида на обменяната информация. Има видове информация, които 
по принцип, обикновено, не предизвикват загриженост от гледна 
точка на правото на конкуренцията („допустимите теми”), но има и 
видове информация, които по силата на правото на конкуренцията 
на практика никога не могат да се обменят с конкурентите 
(„забранените теми”). Накрая има видове информация, които в 
някои случаи може да повдигнат въпроси от конкурентното право, 
когато се обменят с конкуренти („критични теми”). 

По-долу са изброени допустимите теми: 

■ общи технически или научни въпроси, например общите 
тенденции в бранша или текущи технически нововъведения; 

■ общи правни и социалнополитически въпроси и съвместното 
представителство на интереси пред държавните институции 
(т.е. лобистки дейности), например правните рамкови условия 
или предлагано към момента законодателство, тяхната 
значимост за индустрията и възможностите за съвместно 
представяне на интересите пред законодателния орган или 
правителството; 

■ общата (т.е. не конкретно за фирмата) икономическа 
ситуация, например икономическото положение на 
индустрията и перспективите, цените на фондовия пазар; 

■ въпроси от области, в които PHOENIX group не се конкурира с 
някоя от другите участващи компании. 

По-долу са изброени забранените теми, които служителите на 
PHOENIX group изобщо нямат право да обсъждат или обменят с 
конкурентите: 

■ Всяка информация свързана с цените, например ценовата 
политика, нивата на покупните или продажбените цени, 
елементи от покупните или продажбените цени, планирани 
промени в цените;  

■ Капацитетът на компанията, например складовите или 
транспортни мощности, недостигът на мощности; 

 
■ Политиката за разпределение, обемите на продажбите или 

квотите, разпределянето на продажбите по територии и 
клиенти, списъци с клиенти, текущи нареждания, уреждането 
на искове или жалби на клиенти или доставчици. 

По-долу са изброени критичните теми, които служителите на 
PHOENIX group никога не могат да обсъждат с конкурентите, освен 
ако информацията не е публично известна или за същата 
служителите от правния отдел или от отдела за спазване на 
съответствието не са дали изрично одобрение:  

 



 

 

 

 

 

■ условия, например условия на доставките; 

■ разходи, например административни или логистични разходи; 

■ инвестиции, например в информационните технологии или 

логистиката; 

■ размерите на оборота, продажбите и пазарните дялове, 
освен, ако не са публично известни. 

Винаги има риск, разговорът по допустима тема да се измести и да 
премине към забранени или поне критични теми. Освен това, 
горепосочените списъци на теми не са изчерпателни и винаги се 
прилагат общите правила (вж. 7.1). По този начин, правилното 
поведение в конкурентно чувствителни ситуации изисква всички 
служители от PHOENIX group да: 

■ бъдат винаги предпазливи при общуването си с конкурентите; 

■ правят възражения, ако бъдат засегнати забранени или 
критични теми; 

■ прекратят незабавно разговора, ако техният събеседник не се 
съгласи. 

 

8.2     Сравняване с конкурентите 

Сравнителният анализ (бенчмаркинг) по смисъла на настоящата 
политика е непрекъснатият процес, с помощта на който 
конкурентите, извън собствените си групи, сравняват оперативни 
функции, откриват различия и причините за тях, определят 
специфичен потенциал за подобрение и формулират конкурентни 
цели. От друга страна настоящата политика не покрива дейности за 
сравняване между неконкуренти. 

По отношение на бенчмаркинг дейностите се прилагат следните 
правила: 

а)  бенчмаркингът не е освободен от забраната за картелите, т.е. 
забраната важи, както обикновено. Самият факт, че даден 
процес се нарича „бенчмаркинг” не прави дейността законна; 

б)  тъй като бенчмаркингът представлява специална форма на 
обмен на информация, за него в частност важат критериите 
описани по-горе (виж т. 8.1); 

в)  има опасност в рамките на действителния сравнителен 
анализ да бъде разменена и конкурентно чувствителна 
информация. В такива ситуации служителите трябва да се 
уверят, че не се обсъждат забранени или критични теми, а 
когато имат съмнения по отношение на допустимостта, да 
възразят срещу това. Ако партньорът не се съгласи веднага, 
разговорът трябва да бъде прекратен. 

 
8.3    Работа с браншови асоциации 



 

 

 

 

 

Работата с браншовите/търговските асоциации предлага на членовете 
възможност да обменят опит, да се комбинират и съвместно да 
представляват политическите си интереси. Тези дейности обикновено са 
в съответствие с изискванията на правото на конкуренцията.  

Работата с търговските асоциации не е освободена от забраната за 
картелите, т.е. забраната важи както обикновено. При никакви 
обстоятелства търговските асоциации не могат да се превърнат в 
платформа за антиконкурентно поведение. За тази цел в допълнение към 
правилата, предвидени в раздели 7 и 8.1 по-горе, служителите на 
PHOENIX group, участващи в заседанията на браншова асоциация трябва 
да спазват следните правила: 

а)  преди срещата: настоявайте да ви бъде изпратен подробен дневен 
ред за заседанието и го проверете за наличието на забранени и 
критични теми. Ако дневният ред съдържа такива елементи, 
служителят не може да присъства на заседанието и трябва да 
информира висшестоящия си ръководител и/или да се консултира 
с персонала на местния правен отдел или отдела по 
съответствието; 

б)  по време на срещата: настоявайте да се води подробен протокол 
за срещата. Погрижете се разговорите да не се отклоняват от курса 
и че няма да се обменя чувствителна конкурентна информация, 
която може да хвърли светлина върху настоящи или бъдещи 
пазарни стратегии. Служителите трябва да бъдат особено 
внимателни, ако дневният ред съдържа въпроси от вида с отворен 
край, като „общото положение на пазара” или други подобни. 
Възразявайте срещу обсъждането на дадени теми, в случай че 
имате съмнение относно тяхната допустимост съгласно 
конкурентното право. Ако случаят е такъв, погрижете се 
възражението ви да бъде записано в протокола. Напуснете 
срещата, ако обсъждането на въпросната тема продължи. Уверете 
се, че напускането на заседанието, името на служителя и точното 
време на напускането са записани в протокола и информирайте 
висшестоящия си ръководител и/или служител от местния правен 
отдел или отдела по съответствието;  

в)  съществува опасност в хода на самата среща да бъде обменена 
чувствителна, поверителна информация за конкуренцията. В 
такива ситуации, служителите трябва да се уверят, че не се 
обсъждат забранени или критични теми и когато имат съмнения 
относно допустимостта им, да повдигнат възражения. Ако 
насрещната страна не се съгласи веднага, разговорът трябва да 
бъде прекратен; 

г)  след срещата: настоявайте за разпространяването на протокола от 
заседанието и одобрението на същия от участниците. Проверете 
протокола от заседанието за наличието на двусмислен изказ, който 
може да остави външните лица с впечатлението, че са били 
обсъдени теми, които са под въпрос в съответствие с 
конкурентното право. Опитайте се да се гарантирате, че този начин 
на изразяване ще бъде коригиран и информирайте висшестоящия 
си ръководител и/или служител от местния правен отдел или 
отдела по съответствието; 



 

 

 

 

 

д) погрижете се съответната браншова асоциация да се съгласи да 
приеме кодекс на поведение. 

 

8.4    Търговски панаирни мероприятия 

По време на търговските и панаирни събития, служителите ще се срещат 
с голям брой хора. Правилата, които трябва да се прилагат зависят от 
това дали съответните лица работят за конкурент на PHOENIX group. 

От гледна точка на правото на конкуренцията, обсъждането на повечето 
въпроси с лица, които не са конкуренти не представлява никакъв 
проблем. Лицата, които не са конкуренти включват специализирани 
журналисти и представители на правителството и индустрията, както и 
клиенти и доставчици. Служителите трябва да бъдат възможно най-
добрите посланици на PHOENIX group. Въпреки това те трябва да 
внимават да не се разкриват търговски тайни като поверителни цени и 
условия. 

Когато говорят с конкуренти, служителите трябва да бъдат много по-
внимателни, тъй като има повишен риск да станат участници в 
антиконкурентно поведение. Следователно служителите трябва да 
спазват правилата, установени в раздел 7 и 8.1 по-горе, по-специално по 
отношение на обсъждането на забранени или критични теми и винаги 
изрично и недвусмислено да се дистанцират от такива разговори. 

 

8.5    Вертикални споразумения или практики 

Вертикалните споразумения или практики, обикновено не пречат на 
конкуренцията. Напротив, например при покупка, клиентът трябва да се 
договори с доставчика за количествата, цените, отстъпките и други 
условия. 

Дори вертикалното споразумение или практика, които съдържат така 
нареченото вертикално ограничение, т.е. клауза, която също може да има 
антиконкурентен предмет или последица, не води автоматично до 
нарушаване на конкурентното право. Много вертикални ограничения са 
допустими, при условие, че положителните им резултати върху 
конкуренцията надвишават отрицателните им ефекти. 

Има обаче някои вертикални ограничения, които едва ли имат някакви 
проконкурентни последици. Тези т.нар. „твърди ограничения” като цяло са 
забранени. Най-важните твърди ограничения са запазването на цената 
при препродажба и ограниченията за продажби в конкретни територии 
или на конкретни клиенти. 

 

Следователно служителите на PHOENIX group трябва:  

a) да не се договарят с клиентите на PHOENIX group за последващите 
им препродажби към трети лица; 

б)  да не се договарят с доставчиците на PHOENIX group за цените за 
препродажба на PHOENIX group по отношение на клиентите им; 

в)  да се въздържат от всякакво споразумение или съгласувана 
практика, които имат за цел или водят до ограничаване на  



 

 

 

 

 

 продажбите, извършвани от клиент на PHOENIX group, по 
отношение на територията, на която или купувачите, на които 
клиентът може да препродава (с някои изключения, съгласно 
регламента за групово освобождаване). 

Забраната за поддържане на цените за препродажба изисква също в 
ценовите листи, каталозите, ценовите етикети или опаковките да няма 
посочени фиксирани цени за препродажба. Също така служителите на 
PHOENIX group не трябва да използват каквито и да било други косвени 
средства, за да дисциплинират ценовата политика за препродажба на 
клиентите си. Въпреки това може да има изключения съгласно 
националните закони за здравеопазването. Например в Германия цените 
на лекарствата с рецепта за крайните клиенти, се определят в 
съответствие с регламента за цените на лекарствените препарати. 
Подобни регламенти съществуват и в държави като Австрия, Хърватия, 
Естония, Финландия, Франция, Унгария, Латвия, Македония, Полша, 
Сърбия, Словакия, Швеция и Обединеното Кралство. В някои от тези 
държави дори цените на лекарствата без рецепта за крайните клиенти са 
определени от закона. 

Често е трудно да се прецени дали едно споразумение, съдържащо 
вертикално ограничение, е антиконкурентно или не. Ето защо когато се 
договаря вертикално споразумение, което може да предотврати или 
ограничи конкуренцията (i) между PHOENIX group и нейните клиенти или 
доставчици (като споразумение за избягване на конкуренцията) или (ii) 
между PHOENIX group и нейните конкуренти (като например обвързващо 
споразумение с клиенти), или (iii) между клиенти или доставчици на 
PHOENIX group и техните конкуренти (като например договор за 
изключителни права), служителите трябва винаги да се консултират с 
отдела по съответствието или правния отдел.  

 

8.6     Злоупотреба с господстващо положение 

Конкурентното право предвижда компаниите, които имат господстващо 
положение на даден пазар да обръщат и оказват специално внимание на 
бизнес партньорите и конкурентите си. Редица държави имат подобни 
правила, които се прилагат за компании със силна (макар и не 
доминираща) пазарна позиция. Една от тези държави е Германия.   
 

Не може да се изключи факта, че в някои пазари PHOENIX group има 
господстващо положение. Когато служителите от правния отдел или 
отдела по съответствието определят, че е налице господстващо 
положение, следните дейности са забранени (виж също т. 6):  

■ извършването на продажби на необосновано високи цени 
(„експлоатационни цени”); 

■ отнемането на клиенти от конкурентите чрез продажби на 
изкуствено занижени цени (или с изкуствено завишени отстъпки, 
намаления), с които конкурентите не могат да се конкурират 
(„хищническо ценообразуване”), например продажби на цена под 
себестойност; 

■ отказът да се доставят стоки без обективна причина за това; 



 

 

 

 

 

■ различното отношение и третиране на клиентите без никаква 
обективна причина („дискриминация”), например необоснованото 
прилагане на различни цени, отстъпки или бизнес условия по 
отношение на еквивалентни сделки с клиенти или доставчици; 

■ поставяне на условия продажбата на даден продукт да зависи от 
продажбата на друг продукт („обвързване”). 

■ прилагането на конкретни видове отстъпки, например отстъпки с 
обвързващ ефект, отстъпки, при условие, че клиентът ще купува 
всички или повечето от нужните му количества от тези продукти 
само от една компания („отстъпки за лоялност”) или отстъпки с 
подобен ефект, предназначени да гарантират, че клиентът ще бъде 
възнаграден само ако запазва или увеличава дяла на продуктите, 
закупени от господстващия доставчик. 

 

8.7     Трети страни 

Антиконкурентно поведение на трети лица може да има последици върху 
репутацията на предприятията от PHOENIX group дори и без тяхното 
участие. За целта се стремим да гарантираме, че всички трети страни, с 
които се ангажираме, споделят нашите стандарти за почтеност. Ето защо 
всеки служител трябва незабавно да уведоми висшестоящия си 
ръководител и местния отдел по съответствието или правния отдел при 
узнаването на действителни или потенциални нарушения на 
конкурентното право от трети страни. 

 

8.8     Сделки по сливане и придобиване (С&П) 

Предприятията от PHOENIX group може да носят отговорност за 
последните действия на придобитите от тях дружества. С цел да се 
избегнат отрицателните последици, за предприятията от PHOENIX group 
е важно да извършват адекватна, надлежна проверка (финансово правен 
анализ), съобразно размера и структурата на сделката. Освен това е 
важно да се гарантира, че придобитите предприятия ще започнат 
незабавно да споделят нашите стандарти на почтеност и да работят в 
съответствие с тях. 

 

9.     Организация и мониторинг на съответствието 
 

9.1     Цялостна отговорност на ниво група и на ниво предприятие 

Изпълнителният съвет на PHOENIX group носи цялата отговорност за 
спазването на конкурентното право от страна на групата. Съответният 
Съвет на директорите носи цялата отговорност за спазването на 
конкурентното право в рамките на всяко едно предприятие от PHOENIX 
group. 

 

9.2    Организация по съответствието на ниво група 



 

 

 

 

 

Изпълнителният съвет на PHOENIX group създава Комитет за 
съответствие на групата, в чийто състав влизат един член от 
Изпълнителния съвет на PHOENIX group, ръководител от правния отдел, 
ръководител от отдела за човешките ресурси, ръководител от одиторите 
на групата и ръководител от отдела за корпоративни комуникации. На 
комитета се възлагат следните задачи: надзор, преглед, екип за вземане 
на решения и препращане на местни искания, годишни доклади до 
Изпълнителния съвет на PHOENIX group. 

Трябва да се назначи Мениджър по съответствието, който да отговаря за 
обработката на текущата работа и развитието на системата за 
съответствие, за обученията, изготвянето на доклади и разрешаването на 
конкретните случаи/дела. 

 

9.3     Организация по съответствието на ниво предприятие 

Местната организация по съответствието трябва да бъде част от 
организацията на Изпълнителния директор (MD). Местната организация 
по съответствието може да бъде на фирмено ниво или на ниво държава, 
т.е. организацията на съответствието на една компания е отговорна за 
всички предприятия от PHOENIX group в своята държава.  

Съответният Съвет на директорите следва да създаде една (или повече) 
Местни комисии по съответствие, състоящи се от поне трима висши 
мениджъри, включително един член на местния съвет на директорите и 
където е приложимо, ръководител от правния отдел и ръководител от 
отдела за човешките ресурси. На въпросната комисия се възлагат 
следните задачи: наблюдение, преглед, екип за вземане на решение по 
местните проблеми, годишни и тримесечни доклади до местния Съвет на 
директорите.  

Трябва да бъде назначен местен мениджър по съответствието, който да 
носи отговорност за текущата работа на системата за съответствие, за 
обученията, изготвянето на доклади и разрешаването на конкретните 
случаи/дела. 

 

9.4     Мониторинг на съответствието 

Съответствието ще се следи чрез:  

■ периодична оценка на риска;  

■ периодични становища относно съответствието от персонала, 
който се занимава с "висок риск"; 

■ подходящо обучение на служителите за конкуренцията;  

■ активна и видима подкрепа от страна на Изпълнителния съвет и 
Съвета на директорите за всеки бизнес, особено чрез редовно 
наблюдение на мероприятия, които биха могли да доведат до 
рискове по отношение конкурентното право. 

 
Където е подходящо може да се упражнява вътрешен и външен 
одиторски контрол. 

 

10. Как да се докладват опасения за нарушения 



 

 

 

 

 

Всяко опасение, което служителите имат във връзка с антиконкурентно 
поведение, трябва да бъде докладвано на или чрез: 

а) прекия им ръководител, или; 

б) служител от местния отдел по съответствие или местния правен отдел, 

или; 

в) чрез процедурата за докладване на нередности в PHOENIX group. 

11. Последици от нарушенията 

Неспазването от страна на служител на настоящата политика може да 
доведе до дисциплинарни мерки, които могат да стигнат включително и 
до прекратяване на трудовото правоотношение. Съответният Съвет на 
директорите и местният отдел „Човешки ресурси” са солидарно 
отговорни за вземането на решение относно подходящия начин на 
действие. Съответното предприятие от PHOENIX group може също да 
предприеме действия по завеждането на иск в гражданско дело за 
обезщетение срещу служителя. 

 
12. Обучение, подкрепа и ресурси 

Личната отговорност на всеки служител в PHOENIX group е да разбере и 
да спазва настоящата политика. Местният съвет на директорите носи 
отговорността да се погрижи всички работници и служители на PHOENIX 
group да са наясно с тази политика и всичките й последващи изменения.  

Ако имате някакви въпроси или притеснения във връзка с настоящата 
политика или конкурентното право като цяло, моля свържете се със 
служител от местния отдел по съответствието или от правния отдел. 

13.   Речник  

Съвет на директорите Най-високото ниво на ръководство на 
съответното предприятие от PHOENIX group, 
независимо от местното организационно или 
юридическо наименование. 

Конкурент Всички компании, които се конкурират с 
PHOENIX group на пазара на продажбите или 
покупките. 

Служител Лице, наето на работа в предприятие от 
PHOENIX group. 

Информационен обмен/ 
Обмяна на информация 

Всяко изпращане, дори и едностранно, на 
чувствителна информация по отношение на 
конкуренцията от/до служител от PHOENIX 
group до/към служител на конкурент. 

С&П сделки Сливания, придобивания и съвместни 
предприятия. 

PHOENIX group Включва всяко едно дружество, в което 
мажоритарният дял акции се притежава от 
предприятие в PHOENIX group. 

Трети лица Всяко лице, дружество или организация 
(различно от предприятията или служителите 



 

 

 

от PHOENIX group), с което PHOENIX group си 
сътрудничи и с което се ангажира, за да 
получава стоки или услуги и/или, на което 
предоставя бизнес подкрепа. 

Нулева толерантност PHOENIX group не толерира никакви 
нарушения на настоящата политика. Същата 
ще разследва всички подозрителни 
несъответствия с политиката и ще предприеме 
съответните мерки. 

 


