Проект!
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАКОНА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
(Обн., ДВ, бр. 52/1998 г.; Решение № 22/1998 г. на Конституционния съд на РБ, бр. 112/1998 г.; изм., бр, 81/1999 г, изм. и доп., бр. 28/2002 г., бр. 9/2003г, изм., бр. 107/2003 г.)
1. В чл. З се правят следните изменения и допълнения:
1.	Досегашният текст става ал. 1.
2.	Създава се ал.2:
"(2) Бюджетът на Комисията се формира от бюджетни средства и от собствени приходи."
2.	Създава се чл. 47а.:
"Чл.47а. Средствата, набрани от отчисления в размер 25 на сто от събраните по този закон такси и разноски, както и от допълнителните приходи за бюджета, представляващи глоби и имуществени санкции, установени и събрани по влезли в сила решения на Комисията, издадени по този закон, се начисляват и разходват за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на Комисията при условия и по ред, определени с Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията."
3.	Разпоредбите влизат в сила от деня на обнародване в Държавен вестник.
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МОТИВИ
С така предложените изменения и допълнения в ЗЗК се цели да се даде възможност на КЗК:
-	да формира собствени приходи;
-	разходването на средствата от тези приходи да бъде регламентирано по нормативен път, което
 от своя страна ще осигури прозрачност на тяхното усвояване.
Мотивите за предлаганите изменения и допълнения са свързани преди всичко с ролята, която Комисията за защита на конкуренцията има в процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз и по-конкретно с ангажиментите, които КЗК е поела пред Главна Дирекция "Конкуренция" на ЕК по прилагането на Acquis в областта на антитръстовото законодателство, както и с осигуряването на реален административен капацитет, необходим на Комисията за изпълнение на функциите й като един от основните регулатори на икономиката и ролята й при либерализирането на структуроопределящите сектори в страната. В тази връзка може да бъде изтъкнато следното:
Ангажименти на КЗК към ЕС, свързани с процеса на присъединяване
КЗК има водещата роля при процесите, касаещи присъединяването на България към ЕС и адаптирането на българската икономика и отделните участници на българския пазар не само към европейските правила за конкуренция, но и към изключително конкурентния европейски пазар. Тази особена роля беше подчертана и при преговорите и затварянето на Глава 6 "Политика на конкуренцията".
В този процес се възлагат големи отговорности на КЗК.
На първо място следва да се има предвид политиката на Европейската комисия за децентрализиране и включване на националните органи по конкуренция при прилагане на правилата за конкуренция. С Регламент 1/2003 г. голяма част от правомощията на Европейската комисия са прехвърлени на националните органи. Във връзка с прилагането на регламента се очаква отделните национални ведомства по конкуренция да си сътрудничат и да се информират за започване на проучване при всеки конкретен случай, касаещ картелни споразумения или злоупотреба с господстващо положение. В тази връзка ЕК настоява служителите на КЗК да придобият умения и професионален опит при претърсване на офиси и транспортни средства и изземвания на документи. Това е необходимо с оглед бъдещото сътрудничество между отделните национални органи по конкуренция, свързано с общи проучвания. Същевременно е променен и регламента по сливанията, при което се увеличават изискванията към икономическите и правни анализи, необходими да се прецени допустимостта на предвижданата концентрация.
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КЗК също така ще играе значителна роля при контрола на държавните помощи. При затварянето на глава 6 "Политика на конкуренцията", е подчертана главната роля на КЗК при оценката на допустимостта на държавните помощи, като е предвидено работата й да подлежи на постоянен мониторинг от страна на ЕК.
За изпълнението на тези изисквания е необходимо, както придобиването и затвърждаването на умения и опит от служителите в администрацията по конкретни проблеми чрез осигуряване на средства, даващи възможност за системно обучение, така и създаването на предпоставки за намаляване текучеството в администрацията и задържане на тези, които вече са били обучени и са висококвалифицирани. Считаме, че възможността КЗК да формира собствени приходи, ще доведе до по - голяма гъвкавост и ефективност при изграждане на административния капацитет, вкл. и чрез обучение, и ще направи възможно създаването на високо мотивиран професионален състав, който компетентно да изпълнява ангажиментите, поети от българското правителство и КЗК, във връзка с прилагането на правилата за конкуренция и държавни помощи.
Ролята на КЗК като регулатор на икономическите процеси в страната
От КЗК се очаква да има водеща роля при либерализирането на структуроопределящите сектори на икономиката, като телекомуникации и енергетика. Изисква се Комисията активното да участва при отварянето на тези пазари и да съдейства за създаване на условия за ефективна конкуренция. Това са особено отговорни задължения, изпълненията на които са свързани с наличието на висококвалифициран експертен състав със задълбочени, технически, технологични, икономически, правни, счетоводни познания, необходими за изготвяне на анализи за отделните съответни пазари.
Това предполага на първо място изграждане на мотивиран добре обучен и добре заплатен експертен състав, оборудван със съвременни компютърни, комуникационни средства, богата библиотека и т. н. Трябва да бъдат очертани и ясни перспективи пред служителите за кариерното им израстване и свързаното с него заплащане.
Поради тези причини е необходимо разширяване на- възможностите за финансиране на Комисията. Възможност, която е предвидена и като цяло за администрацията. Така съгласно чл. 32, ал. 1от ЗДС брутната заплата на държавния служител се формира не само от основната заплата, но и от допълнителни възнаграждения, между които и възнаграждения за постигнати резултати по ред, установен с нормативен акт или с вътрешните правила за работната заплата (чл. 67, ал. З, т. 6) и възнаграждения в други допълнителни случаи, определени с нормативен акт (чл. 67, ал. З, т. 7).
Въвеждането в ЗДС на подобни разпоредби безспорно има за цел да предостави възможност на конкретни администрации, при необходимост и с цел постигане на по-голяма ефективност, да стимулира и развива административния капацитет. Това особено се отнася за тези държавни 
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структури, които са натоварени от държавата с функции, свързани с осъществяването на регулация и/или контрол в областта на икономиката и същевременно осигуряващи приходи в държавния бюджет.
Това се потвърждава от обстоятелството, че механизъм за формиране на собствени приходи и използването им за стимулиране на служителите, вкл. чрез обучение и подобряване на материално-техническата база съществува за всички подобни структури - Министерство на финансите, Комисия за финансов надзор, Агенция за приватизация, Комисия по търговия и защита на потребителите, Данъчна администрация, Агенция Митници, Сметната палата, Агенция по кадастъра, Агенция по вписванията и др. Нещо повече, подобен механизъм е предвиден и за много от останалите министерства, вкл. Министерство на енергетиката и енергийната ефективност, Министерство на външните работи, Министерство на икономиката, Комисия за регулиране на съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национален осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на земеделието и горите и др. Може да бъде направен извод, че програмата за развитие на административния капацитет на правителството осигурява възможност за реализиране на стратегическите цели пред администрацията, при използване на заложените в нея параметри и нормативно установени критерии. В тази връзка следва да се подчертае, че Комисията за защита на конкуренцията също допринася в голяма степен както за реализиране на държавните приоритети и политика за развитие на икономиката, така и за ускоряване процеса на присъединяване на страната към ЕС. КЗК има водеща роля при регулиране на пазарните отношения, създаването на условия за развиване на ефективната конкуренция, което в крайна сметка ще допринесе за повишаване на жизнения стандарт, тъй като само в условията на силна конкуренция се постига ефективно разпределение на ресурсите, ниски цени на стоките и услугите и високо качество.
Не на последно място следва да се отбележи, че КЗК е и един от държавните органи, осигуряващи средства, които пряко постъпват в държавния бюджет. Тези средства се формират от такси и разноски за производствата пред Комисията и от наложени имуществени санкции и глоби.
През 2003г. Комисията постанови 185 решения по ЗЗК и наложи имуществени санкции за извършени нарушения на ЗЗК в размер на 1 492 000 лева и глоби в размер на 66 000 лева.
Събраните такси за 2003г. за образуване на производство по чл.36, ал.1, т.1 и т.2 ЗЗК са в размер на 17 050 лв.
За периода 01.01.2004г. - 14.07.2004 г. броят на образуваните преписки е 226, съответно събраните такси са 12 500 лв. и наложените санкции и глоби са 1 768 000 лв.
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Само през последните два месеца образуваните изпълнителни дела в АДВ с взискател КЗК са 41 за вземания на стойност 389 290 лв.; Изпратени са 20 покани за доброволно изпълнение на наложените имуществени санкции и глоби за вземания на стойност 138 240 лв. и са погасени задължения в размер на 70 311 лв.
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