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НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ФРАНЧАЙЗИНГА
Бисерка Маринова*
сп. Норма, бр. 10/2012

Разглеждани са същността на франчайзинга и правната характеристика на
франчайзинговото споразумение, като са отразени квалификациите, давани от
правната доктрина и в търговската практика. Направено е разграничение на
франчайзинга със сходни търговски договори. Посочват се източниците на правна
уредба в националното законодателство и европейското право. Разглеждат се
въпроси на защита на правата на интелектуална собственост, предоставяни от
франчайзодателя и са изяснени правните начини за защита в случай на нарушаването
им. Внимание е отделено на най-често срещаните конфликти в отношенията по
повод изпълнение и прекратяване на франчайзинговите договори. Изследвана е богата
съдебна практика, която има отношение към разглежданата тема, включително
относно конкурентното право.
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Въпросите на франчайзинга са слабо изследвани в българската правна доктрина.
Наред с това практиката показва засилен интерес към тази форма на търговска
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дейност1, която разкрива още по-добре преимуществата си в условията на стопанска
криза. Чрез възможността да се използва натрупан и доказано ефективен начин на
организация на бизнес /”ноу-хау”/, съчетано с ползване на вече наложена търговска
марка, намалява риска на предприемача, който при това запазва своята юридическа
самостоятелност2. Наред с това, „франчайзингът е единствената позната
предприемаческа активност, в която сътрудничество и конкуренция не се изключват
взаимно.”3 Това обяснява факта, че въпреки късното си появяване в търговската
практика, франчайзингът търпи лавинообразно развитие и бързо се диферензират
специфични негови форми, обслужващи сложните връзки между страните. Този процес
е стимулиран от интернационализацията и глобализацията на световната икономика.
Вниманието на европейската общност също е насочено към разширяване на
приложението на франчайзинга, за което свидетелстват приетите международни актове
в тази област.4 Те са мерки за насърчаване на малкия и среден бизнес и повишаване на
конкурентността, при което се осигурява и получаването от страна на крайните
потребители на стоки и услуги с добро качество на приемливи цени. Допуска се в
определени случаи освобождаване от общата забрана за споразумения, водещи до
ограничаване на конкуренцията, с което се отчита спецификата на разглежданата
търговска практика.5
Основа за разбиране на разглеждания кръг от правоотношения е изясняване на
правната същност на франчайзинга.
Като успешна форма на бизнес франчайзингът съчетава елементи на
разрични договорни отношения и правни институти, като паралелно с това се
различава от тях.
Приема се, че франчайзингът е възникнал още през Средновековието6 под
формата на стоков пласмент. Според съвременното разбиране елементи от договора за
пласмент /често включващ изключително право за продажба, задължения за оказване
на съдействие на пласьора от страна на доставчика,забрана за осъществяване на
конкурентна дейност, условия за ползване търговската марка/ 7 могат да са част от
Франчайзингът в България започва своето приложение в бизнеспрактика през 80-те години на
ХХ век. Към 2010г. 198 франчайза предлагат в страната възможности за започване на собствен бизнес от
независими предприемачи чрез закупуване на франчайз, докато през 2008г броят им е бил 53; през
следващите пет години се очаква ръст между 400 и 500 процента на договорите за францайз у нас /за
повече
информация
за
състоянието
и
перспективите
на
пазара
на
франчайзинг:
www.franchising.bg/franchising_market_2010.html.
2
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се обръща внимание и в Решение № 75 от 21.05.2002 г. на Комисията за защита на конкуренцията. В
посочения съдебен акт се прави и разграничението на франчайзинга от наема и се посочва, че при
последния няма задължение да се променя оборудването /в конкретния казус – на видеотеките/, нито да
се правят отчисления за реклама.
3
Тодоров, Кр., Франчайзингът – бизнес, обречен на успех, С., 1998, ISBN : 954-8563-16-9, с. 18
4
Вж. Регламент № 2790/1999/ЕС на Комисията на европейските общности за приложението на
чл. 81 (3) от Договора за създаване на Европейската икономическа общност към категории вертикални
споразумения и Регламент 4087/88 от 30 ноември 1988 относно прилагането на член 85 алинея 3 от
Договора за ЕО по отношение на категории договори за франчайз.
5
Повече за правната уредба на вертикалните споразуемния в ЕС и в България – вж. МинковаТръпкова, М., Франчайзингът в бизнеса и правото. С., 2001, ISBN: 954-649-417-81, с.109 и сл.
6
Под термина се е разбирало „прехвърлянето на определени привилегии за финансово
обезщетение или за предоставяне на определени услуги /например правото за провеждане на панаири/” –
Иларионов, П., Златарева, М. Търговските марки. Част втора, С.2006, ISBN 10: 954-649-943-9, ISBN 13:
978-954-649-943-1, с. 17.
7
За правната характеристика и основните клаузи на договора за пласмент вж. Пиперкова, Л.
Външнотърговски договори за търговско представителство и за пласмент, С. 1992, ISBN: 954.814-002-0,
част втора.
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взаимоотношенията по франчайзинга, но в никакъв случай двата договора не са
идентични. Въпреки, че и при договора за пласмент продавачът запазва своята
стопанска самостоятелност и правосубектност, както при франчайзингът, основните
разлики се определят от предмета, който при франчайзингът включва и услуги и
задължително обхваща много по-тясно взаимодействие в хода на изпълнение на
договора, както и по отношение на плащанията, които за разлика от договора за
пласмент, при договора за франчайзинг са дължими от получателя, а не от
предоставящия права. Още по-малко основание има да се приеме, че когато е поето
управлението на търговски обект на „франчайзодателя”, действително търговските
взаимоотношения могат да бъдат квалифицирани като такива по франчайзинг, ако
съгласно договорите дружеството, осъществяващо управлението е извършвало
стопанската дейност в обекта не в качеството си на самостоятелен търговец, а като
дилър срещу съответно възнаграждение от името и за сметка на доставчика на стоката
или услугата. 8/ в случая - „Петрол" АД/.
Франчайзингът коренно се отличава и от отношенията при търговско
посредничество преди всичко, защото в резултат не се стига до каквито и да е
договорни отношения между франчазодателя и трети лица, договарящи с
франчайзополучателя – различен е както предметът, така и съдържанието на
договорите.
При дистрибуторството, за разлика от франчайзинга, няма толкова
детайлизирани правила за взаимоотношенията между страните, особено що се отнася
до задълженията франчайзодателя9. Последният предоставя и правото на ползване на
търговска марка наред с предоставяното ноу-хау, поддържащо обучение и други
услуги през целия период на договора Неслучайно задълженията на франчайзодателя
обикновено се наричат франчайзингов пакет, който включва: „концепции за доставка,
пласмент и организация, права и защита за ползване на запазена марка, наръчници за
обучение, стандартни планове и спецификации, начална реклама, списък на
доставчиците, надзор, релутатите от изследователската и развойната дейност,
осъществявана от франчайзодателя.” .10
Различно и приложното поле – дистрибуторството е свързано със стоки, докато
франчайзът често има за предмет услуги. Още по-малко сходства могат да се търсят
между франчайзинга и различните форми на агентни операции, при които по поръчка
на едната страна агентът извършва фактически и юридически действия по продажба
или покупка на стока от името на доверителя през определен период от време. 11
Най-общо може да се каже, че франчайзингът е особен вид дистрибуторство. И
при двата типа договори извършващият разпространението на стоки/услуги прави това
от свое име и на свой риск, но има редица отлики в правоотношенията. Това е
съществена разлика от търговското представителство, при което сделките се
сключват от името и за сметка на представлявания. Липсва такава връзка и в
отношенията по комисионен договор, при който в общия случай комисионерът
сключва сделки от свое име, но за сметка на комитента по определени от него условия.
8

Такъв анализ е направен от Комисията за защита на конкуренцията в Решение № 723 /
07.06.2011 г . по преписка № КЗК/297/2011 г., образувана по искане на "Канзас-2" срещу "Петрол" АД,
гр. София ЕИК 831496285, за извършени нарушения по чл. 29 от ЗЗК.
Основните най-често срещани задължения на франчайзодателя са посочени в „Търговско
право”, колектив, . Търговско право, ISBN: 954494648-9, с. 494 и сл.
10
Пак там, с. 18
11
За същността на агентските операции вж. Каракашева, Л. Външнотърговски операции. І част,
С., 1992, ISBN: 954-8169-01-0, с. 73.
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Тъй като в предмета на франчайзинга се включват и права на интелектуалната
собственост, важно е да се направи разграничение с лицензиите, разбирани като
„отдаване за ползване на запазени права от собственика на тези права /марка 12, патент,
фирмено наименование и др./”13. Лицензиите могат да бъдат само част от предмета на
франчайзинговото споразумение и не изчерпват задълженията на франчайзодателя,
нито покриват взаимните задължения на страните, обвързани да прилагат и допълват в
целия период на действие на франчайзинговото споразумение стандартизирани
процедури и технологии, ноу-хау и др. Отдаването на лицензия не включва вътрешно
стопанско коопериране.14
Интерес представлява какво съдържание се влага в понятието за франчайзинг.
Повечето определения на франчайзинга влключват различна степен на подробно
посочване на елементите от франзайзинговия пакет, задълженията на двете страни и
предмета на договора, който се определя от вида на франчайзинга: за стоки или за
услуги; с определен географски район или без /ексклузивитет/; пряк или косвен;
франчайзинг от първо ниво, мастер-франчайзинг или субфранчайзинг. Най-общо може
да се каже, че получателят на франчайза закупува лицензия, изразяваща се в правото да
извършва бизнес под името и утвърдената структура на франчайзодателя и при точно
установени процедури и технологии на работа, подробно описани в договор, за което
заплаща т.н. франчайзингова цена, която обикновено се състои от първоначална
франчайзингова такса /entry fee/; текущи отчисления /royalties/, които най-често са
месечни и такса за национален рекламен фонд.15
Създадената през 1994г Българска франчайзингова асоциация използва в
работата си формулировката за франчайзинг, съдържаща се в утвърдения от Етичен
кодекс, приет от Европейската франчайзингова федерация и съвместно разработен с
Комисията на Европейската общност16. Според нея „франчайзингът е система на
разпространеине, чрез която се продават стоки и/или услуги и/или технологии на
пазара, която се основава на тясно и постоянно сътрудничество между правно и
финансово независии предприемачи: франчайзодателя от една страна и неговите
франчайзополучатели от друга. Франчайзодателят дава на своите франчайзополучатели
правото и същевременно им възлага задължението да ръководят предприятията си
съгласно неговата концепция. Това негово право оправомощава и задължава
франчайзополучателя да използва при условията на постоянна техническа и стопанскоикономическа поддръжка от страна на франчайзодателя името на системата и/или
стоковите обозначения и/или марката за услугите и/или други обекти на индустриална
собственост, както и ноу-хау, икономическите и техническите методи и търговската
система на франчайзодателя, като прави това в рамките и за срока, установени в
сключения междустраните за тази цел в писмена форма договор, срещу пряко или
косвено заплащане”. 17
Отликата между договор за франчайз и дистрибуция /дилърство/ е подчертана в казус по
колизия между права, свързани с регистриран домейн, установена в практиката търговска марка и
фирмено наименование е разгледан в Решение № 3624 от 14.03.2011 г. по адм.д. № 13052/2010 г., 5 чл. св на ВАС.
13
Иларионов, П., Златарева, М., цит.съч. с. 18.
14
В същия смисъл – Тодоров, Кр., цит. съч., с. 13.
15
В този смисъл - вж. „Франчайзинг – предимства и недостатъци”, http://www.battony.com,
посетена на 15.10.2012 г.
16
На тази основа по-късно са приети и Етичните правила на Световния съвет за франчайзинг.
17
http://bulfa.alle.bg, посетена на 10.10.2012 г.
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Успешен опит да се обясни правната природа на франчайзинга е да се определят
неговите характеристики, като се изхожда от предмета на регулираните отношения и
насрещните права и задължения на страните. Те обхващат, без да се ограничават,
„права на интелектуална собственост; ноу-хау, което не е патентовано; обучение и
постоянна техническа помощ от страна на франчайзодателя; комуникация;
професионална помощ; осигуряване на ръководство за действие, схема за контакти;
непрекъснат маркетинг; осигуряване на продукти, техническа и правна помощ; помощ
при договаряне и наемане на помещения и други съоръжения; оценка на потенциална
пазарна площ; разгърнат контрол спрямо франчайзополучателя, както и задълженията
му да изпълнява поетите финансови задължения по споразумението”.18
Особено съществено от гледна точка на очертаване предмета на
франчайзинговия договор е уговарянето на предоставянето на ноу-хау като елемент от
фактическите отношения /goodwill/ .19
Логично е дефиниция за франчайзинг да се потърси първо в националното
законодателство. В България няма специална правна уредба на франчайзинга, но той е
споменат в отделни нормативни актове.
Така в Закона за корпоративното подоходно облагане под термина
„франчайзинг” се разбира съвкупност от права на индустриална или интелектуална
собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци,
изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу
възнаграждение, за да се използват за продажба на стоки и/или за предоставяне на
услуги /т. 10 от § 1 на Допълнителните разпоредби/.
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се съдържа
препращане към същата дефиниция относно смисъла на термина „франчайзинг” /§ 2, т.
8 от Допълнителните разпоредби/.
Освен общата дефиниция, формулирана в Закона за корпоративното подоходно
облагане, вече се наблюдават и термини, които отчитат характерните особености на
франчайзинга според предмета му като дейност. В Закона за висшето образование е
дадена дефиниция за специфичен вид франчайз – образователния /създадената през
2011 г. нова т. 7 към § 4д от Допълнителните разпоредби/. В него се акцентира на
възможността предмет на франчайзинга да бъдат и програми за обучение на студенти,
като се посочват критериите и целите, на които те трябва да отговарят.
Франчайзът е включен в групата на „Търговски права”, посочени в т. 7 от
издадената от Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията Наредба № 847 от 15.01. 2010 г. за въвеждане на национална процедура за
достъп до пазара на въздушни превозвачи на общността, установени в Република
България, по въздушни превозвачи на общността, по въздушни линии, договорени
съгалсно международни договори на Република България
с държави извън
Европейския съюз. В нея обаче, терминът не е изяснен като съдържание.
Съдебната практика у нас използва за характеристика на договора за
франчайзинг и текстовете на Регламент 4087/88 от 30 ноември 1988 относно
прилагането на член 85 алинея 3 от Договора за ЕО по отношение на категории
договори за франчайз. Съгласно чл. 1, т. 3, букви a и b от регламента "франчайз" е
съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост засягащи марки,
търговски названия, фирми, дизайн и модели, авторски права, ноу-хау или патенти,
предназначени да бъдат използвани в препродажбата на продукти или за доставянето
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европейския пазар”, ЕИК „Труд и право”, Компютърни продукти ЕПИ 4.0.
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на услуги на крайни потребители. От своя страна "споразумение за франчайз" е
споразумение, чрез което едно предприятие, франчайзодател, дава на друго, франчайз
приемател, срещу директно или индиректно финансово възнаграждение, правото да
експлоатира някакъв франчайз с цел пускане в търговията на видове продукти и/или
определени услуги. Франчайз приемателят запазва качеството си на самостоятелен
търговец.20
Правната характеристика на франчайзинга дава основание той да се
определи като двустранен, възмезден, търговски договор, от рода на т.н.
„ненаименувани договори” по смисъла на чл. 9 от Закона за задълженията и
договорите, който има комплексен характер и включва елементи на различни
правоотношения. Що се отнася за формата му, въпреки липсата на изричен законов
текст в този смисъл, смятам за необходима като условие за действителност писмената
форма. Използването й се е наложило в практиката и за това очевидно има сериозни
осонвания, най-малкото с оглед необходимостта да са точно установени и лесно
доказуеми множество детайлизирани разнородни аспекти на франчайзинговото
споразумение. Задължителността на писмената форма по аналогия може да се изведе
от правната норма на чл. 22, ал. 1 от Закона за марките и географските означения,
според който за сключване на лицензионен договор с предмет използването на право
върху марка е предвидена като форма за действителност писмената.
Върховния административен съд в Решение № 2580 от 13.03.2007 г. по адм.д. №
10466/2006 г., 5 чл. с-в на ВАС е приел, че задължителността на писмената форма на
договора за франчайзинг следва по аналогия от чл. 587 на Търговския закон, в който е
уреден лицензионният договор, както и от чл. 32 на Търговския закон /относно
търговския представител/.
Особено значение за приложението на франчайзинга имат въпросите на
конкуренцията. Необходимостта от хармонизиране на националното ни
законодателство в тази сфера с европейското отдавна е дискутиран в правната ни
доктрина.21 Положителен пример в тази насока е приетото Решение на КЗК № 44 от
10.04.2001 г. за групово освобождаване от забраната по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита
на конкуренцията на определен вид договори, когато те отговарят на изискванията по
чл. 13, ал. 1 от въвежда условията за освобождаване, предвидени в Регламент (ЕО) №
2790/1999 г. на Комисията за прилагането на чл. 81, § 3 от ДЕО за категориите
вертикални споразумения и съгласувани практики.22 С Решение № 55 от 20.01.2011 г.
на Комисията за защита на конкуренцията23, срокът на действие на което е 31.05.2023
г., са отчетени резултатите от приложението на Решение на КЗК № 44 от 10.04.2001 г.
и то е оставено в сила.
На основата на тези общи бележки за правната същност и регламентирането на
франчайзинга, полезно за практиката е да се посочат някои често срещани въпроси,
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създаващи разногласия между страните. Кръга на възможните проблеми е твърде
широк, особено когато се отнася до международен франчайзинг.
Отговор на необходимостта от методически насоки при изготвяне на
споразуменията за франчайзинг на основата на натрупания практически опит,
достиженията на правната наука и създадената практика от съдебни спорове, е
изготвеното от Международния институт за унификация на частното право
Ръководство на международните франчайзингови договори. 24
Проблемите могат да започнат още при сключване на франчайзинговото
споразумение, което трябва подробно да представя съгласуваността по всички аспекти
на сътрудничеството между страните.25
Основополагащо е изпълнението на задължението на франчайзополучателя да
бъде предоставена достатъчно информация. 26
Европейската франчайзингова асоциация е приела правила, обединени в Етичен
кодекс, които могат да бъдат съобразени с националните особености чрез анекси. За
съжаление, все още българска национална асоциация не е член на тази асоциация.
По-големите франчайзодатели, които развиват интернационален бизнес, имат свой
Етичен кодекс и предлагат на своите партньори доста обширни сведения, които да
помогнат франчайзополучателите при сключване на договор.
Що се отнася до финансовите отношения, различните видове такси, фондове и
отчисляването на средства по правило са подробно регламентирани в споразумението
за франчайзинг. Въпросите на отговорността са от особено значение в няколко насоки:
- неустойки при неизпълнение;
- обхват на обезщетението за вреди;
- основания за освобождаване от отговорност /”форс-мажор”/;
- отговорност за вреди, причинени от суб-франчайзополучатели.
Изключително място в споразуменията за франчайзинг се отделя на забраната за
използване на интелектуалните права, предоставени от франчайзодателя, извън
договореното като начин на използване и срока му.
Възможни са случаи и на неправомерно използване на бранда от страна на трети
лица, с които франчайзополучателя няма правоотношения. Защитата срещу такива
нарушения е от голямо значение не само с оглед опазване интересите на
франчайзодателя, но и от гледна точка на осигуряване на необходимата защита на
франчайзополучателите, че се гарантират правата им, за които са заплатили, в рамките
на уговорения ексклузивитет. В много от международните франчайзингови
споразумения се предвижда, че франчайзополучателят /обикновено с права на мастерфранчайз/ има ангажимента да информира франчайзодателя за нарушения и да заплаща
всички разходи, свързани със защитата на правата, но инициирането и изборът на
форма/лица, чрез които се осъществява тази защита, е оставена изцяло в приоритета на
франчайзодателя.

Преглед на основните положения в този документ е направен от Желязкова, В., „Ръководство
Unitroit за международен франчайзинг, Съвременно право, ISSN 08611815, бр. 1/2002 г.
25
На необходимостта от детайлно регламентиране на всички въпроси, имащи отнощение към
търговската дейност, обръща внимание и Христова М., Някои аспекти на франчайзинга като сделка на
търговското право, сп. Търговско право, ISBN 0861-6892 бр. 5/1998 г.
26
В САЩ опитът е наложил изработването на подробни изисквания спрямо обема и характера
на тази информация Uniform Franchise Offering Circular (UFOC) .
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Важни са също клаузите, свързани с прекратяването на договора за франчайзинг.
Стандартна клауза е даването на възможност за сключване на споразумение за
следващ период предвид доказаната житейски максима, че за оптимално проявление на
печелившите страни на тази форма на бизнес, кратък срок от порядъка на три до пет
години не е достатъчен.
В случай на констатирано неизпълнение на поетите задължения, като цяло
франчайзодателят се старае да договори едностранна възможност той да прекратява
договора без предизвестие, докато другата страна не винаги има това право.
Още повече въпроси пораждат клаузите за забрана на конкурентна дейност. По
време на действие на франчайза в много случаи на франчайзополучателя е поставено
условие не само да не развива конкуретна дейност, но и изобщо друга търговска
активност, за да съсредоточи усилията си изцяло за изпълнение на задълженията по
договора. Логично би било след прекратяване на франчайзинговото споразумение
забраната за конкурентна дейност да отпадне, като обаче останат в сила ограниченията
за ползване на ноу-хау, търговски марки и др., които са били предоставени по договора.
Преди всичко, ако за договореното приложимо право е българското, забраната
на извършване на еднаква дейност противоречи на принципите за защита на
конкуренцията. Те са залегнали в чл. 19 от Конституцията и в чл. 29 от Закона за
защита на конкуренцията. Не виждам основания към субекти, които вече не са в
договорни отношения, да бъдат поставяни в по-неблагоприятни условия от трети лица.
Правото на свободно упражняване на стопанска дейност не може да бъде
ограничавано чрез договорни клаузи и според мен те ще бъдат нищожни. С други думи,
само за конкретни нарушения, визирани в чл. 29 от ЗКК, може да се уговаря неустойка,
но не и изобщо да се забранява извършване на същата дейност. Доколкото
франчайзополучателят без съмнение е придобил някои търговски умения и специфични
познания, той вече е заплатил възнаграждение за това и ако не ги използва по начин,
който „копира” предоставеното от франчайзодателя, не виждам правна логика да бъде
ограничаван в бизнеса си.
За да се изследва и докаже осъществяване на който и да е от конкретните
състави на нелоялна конкуренция, е необходимо да бъдат установени кумулативно
посочените в чл. 29 от ЗЗК елементи, а именно: наличие на стопанска дейност,
отношения на конкуренция между страните и действие или бездействие,
противоречащо на добросъвестната търговска практика, което уврежда или създава
опасност от увреждане интересите на конкурентите в отношенията поме За да бъде
установено нарушение на посочената разпоредба е необходимо по безспорен начин да
бъдат доказани всички кумулативно посочени елементи от фактическия състав на
посочената норма. Липсата, на който и да е от тях прави невъзможно квалифицирането
на разглежданото действие или поведение като нарушаващо забраната, установена в
нея.
На следващо място, ако се установи осъществяване на нелоялна конкуренция,
конкретният фактически състав следва да бъде доказан и една тогава може да се търси
отговорност /клаузата за определяне на неустойка касае паричният размер на
обезщетението, но е неприложима без конкретно установено нарушение на правилата
за лоялна конкуренция/.
В Решение № 3214 от 05.03.2012 г. по адм.д. № 16460/2011 г., 5 чл. с-в на ВАС
се подчертава при спорове да се изясни на първо място идентичността на пазара на
основата на предмета на извършваната стопанска дейност. Липсва такова съвпадане,
когато предоставящият права сключва договори за суб-франчайзинг, а получателят е в
търговски правоотношения с преки крайни клиенти /спорът е бил по повод франчайз за
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посредничество при сделки с недвижими имоти/. С оглед на това страните не се явяват
конкуренти на един и същ продуктов национален пазар, следователно не може да се
даде правна квалификация на нарушения на чл. 31, чл. 32 вр. чл. 33 и чл. 35, ал. 2 ЗЗК,
което да води до неспазване на общата забранителна клауза на чл. 29 ЗЗК.
Друг въпрос, който може да възникне, касае допустимостта франзайчодателя,
съответно – франчайзополучателя, носител на правата по мастер-франчайзинг, да
сключва договори за суб-франчайзинг при различни условия.
Практиката показва, че от маркетингови и други съображения, с цел да се
насърчи сключването на нови договори и създаването на по-плътна мрежа от
регионални структури, носителят на правата е склонен да предложи към някой момент
различни – по-благоприятни условия /преди вичко встъпителна вноска/ на своите нови
конграгенти.
В резултат тези, които вече са закупили правата по предходни договори за
франчайзинг/субфранчайзинг, се явяват платили по-висока цена за същите права. Това
поставя на преценка приложимостта на чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на
конкуренцията. Трудност по мое мнение, ще представлява доколко следва да се отчита
фактора „време” при тази преценка. Не виждам основания да се откаже на носителя на
правата договарянето на различни условия с отделните партньори, ако пазарната среда
се е променила, но това следва да бъде предмет на специално доказване. Следва да се
отчита и друг аспект на отношенията – носенето на търговски риск, в смисъл, че
преценката доколко са благоприятни условията всеки франчайзополучател прави
самостоятелно, което включва и бъдещи изменения в тази цена. Струва ми се
подходящо в тази връзка да се подчертае също специфичния характер на изграждането
на регионална търговска/производствена мрежа; съблюдаването на едни и същи
производствени технологии или търговски процедури; ползването на права от общ
франчайзодател. Известно е, че утвърждаването на общия бранд е „капитал” за всички
франчайзополучатели – не случайно е обичайно да се формира общ регионален фонд за
реклама. Пак в същия порядък на съображения, при силна и работеща структура найлесно се правят сделки именно между партньорите в нея, доколкото това е допустимо
от предмета на осъществяваната услуга. Пример за това са франчайз веригите за
посредничество при сделки с недвижими имоти, при което често срещано явление е
крайни страни по договора да са клиенти на две самостоятелни единицифранчайзополучатели, които имат насрещен търговски интерес /търсене или
предлагане/. Горните аргументи по мое мнение обосновават допустимостта на
договарянето на различни условия при договорите за франчайзинг, изключващо
забраната по ЗЗК в този смисъл, доколкото използването на един и същ франчайзингов
пакет на един и същ пазар не дава основание франчайзополучателите да се третират
като конкуренти в прекия смисъл на думата, въпреки, че работят в една лиентите си на
един и същ пазар.
Анотация на английски език:
The essence of franchise and legal characteristics of the franchise agreement are
discussed, as well as the qualifications offered by the legal doctrine and the commercial
practice. In the report a distinction is franchised with similar trade contracts is made. Sources
of legislation into national law and European law are identified. Issues of protection of
intellectual property rights provided by the franchisor and clarified the legal means of defense
in case of violation are discussed. Attention is given to the most common conflicts in
relationships and in connection with the termination of the franchise agreements. Studied is
rich jurisprudence relevant to the subject matter, including competition law.
Keywords: franchise, competition, deals, trademarks, protection.

