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Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
Зорница Иванова

Петя Велчева

при  секретар  –  протоколист  Златимира  Стайкова,  разгледа  в  закрито 
заседание на 01.04.2015г.  преписка,  № КЗК – 166 /  2015г.,  докладвана от г-жа 
Зорница Иванова – наблюдаващ проучването Член на Комисията.

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) e образувано 
производство  по  преписка,  №  КЗК/166/2015г.,  във  връзка  с  постъпило 
уведомление  (ВХР  №  446/2015г.).  С  него  Комисията  се  уведомява  за 
намерението на „Благоевград – БТ“ АД, „София – БТ“ АД и „Баранко“ ЕООД да 
осъществят концентрация посредством придобиване на контрол, по смисъла на 
Глава V от ЗЗК.
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Към  Комисията  е  отправена  молба  да  извърши  оценка  на  сделката,  да 
прецени дали тя представлява концентрация и в резултат от своите заключения 
да постанови решение, с което да се произнесе, че операцията не представлява 
концентрация, или ако същата води до концентрация, да я разреши безусловно, 
на основание чл. 26, ал.1 от ЗЗК. Съгласно Уведомлението, осъществяването на 
сделката  няма  да  доведе  до  създаване  или  засилване  на  господстващо 
положение,  нито  ще  породи  негативен  ефект   върху  конкурентната  среда  на 
съответните български пазари.

Към Комисията е отправено и искане да постанови незабавно изпълнение на 
своето решение, на основание чл.66, ал.2 от ЗЗК. 

Чрез  съобщение  в  електронния  (публичния)  регистър  на  КЗК 
заинтересовани лица бяха поканени да представят становище относно сделката и 
нейното  въздействие  върху  конкурентната  среда,  но  такива  не  постъпиха  в 
деловодството на Комисията в указания срок.

Уведомлението  и  приложенията  към  него  обуславят  оценката  на 
нотифицираната сделка. 

І. Предприятия-участници в операцията 

Придобиващи контрол предприятия
1.1. „Благоевград-БТ“ АД, гр. Благоевград е вписано в ТР към АВп. с 

ЕИК  811154751,  със  седалище  и  адрес  на  управление  –  гр.  Благоевград,  ул. 
„Покровнишко шосе” № 1.

Предмет  на  дейност  -  изкупуване,  промишлена  обработка,  заготовка  за 
износ  и  търговия  с  тютюни;  производство,  заготовка  за  износ  и  търговия  с 
тютюневи изделия; външнотърговска дейност с тютюни и тютюневи изделия.

Капиталът на дружеството е в размер на 2 702 626 лева. БТХ притежава 
97,36% от капитала на дружеството.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав -  Владимир 
Жеков,  Светлана  Мартева  и  Шреаз  Кишор  Фадниз  и  се  представлява  от 
Владимир  Жеков.

1.2. „София-Булгартабак“ АД, гр. София (в съкращение „София БТ“ 
АД) е  вписано  в  ТР  към  АВп.  с  ЕИК  831520311,  със  седалище  и  адрес  на 
управление – гр. София, р-н Овча купел, бул.”Цар Борис III” №  134.

Дружеството е с регистриран предмет на дейност -  1.  Производство на 
тютюневи изделия. 2. Промишлена обработка на тютюни. 3. Търговия с тютюни 
и тютюневи изделия. 4. Производство и търговия с печатни изделия.

Дружественият  капитал  е  в  размер  на  1  216  870  лева.  БТХ притежава 
98,19% от капитала на дружеството.
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Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав -  Владимир 
Жеков,  Светлана  Мартева  и  Шреаз  Кишор  Фадниз  и  се  представлява  от 
Владимир  Жеков.

Предприятие, върху което се придобива контрол
1.3.  „Баранко“  ЕООД,  гр.  София  е  вписано  в  ТР  към  АВп.  с  ЕИК 

175098283, със седалище и адрес на управление – гр. София, Район Младост, ЖК 
Полигона, бл.  43, вх.2, ет.8, ап.134. 

Предмет  на  дейност  –  производствена  дейност,  вътрешна  и  външна 
търговия,  комисионна,  спедиционна,  складова,  лизингова,  търговско 
представителство  и  посредничество,  сделки  с  интелектуална  собственост, 
изграждане  и  търговия  с  недвижими  имоти,  консултантска  и  всяка  друга 
търговска дейност, незабранена от закона. 

Капиталът  на  дружеството  е  в  размер  на  7  472  800  (седем  милиона 
четиристотин седемдесет и две хиляди и осемстотин) лева, който е разпределен в 
74 728 (седемдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и осем) дяла, всеки с 
номинална  стойност  100  лева.  Целият  капитал  се  притежава  еднолично  от 
„Дрослиан Лимитид“, Белиз.

Дружеството  се  управлява  и  представлява  от  управителя  Борислав 
Борисов.

ІІ.  Предприятия  (и  лица),  контролиращи  пряко  или  косвено 
участниците в сделката, по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗЗК 

2.1. Двете придобиващи контрол предприятия - „Благоевград – БТ“ АД 
и „София – БТ“ АД, се контролират от своя страна еднолично от „Булгартабак 
холдинг“АД.

„Булгартабак холдинг“АД, гр. София (наричано за краткост БТХ) е 
публично  дружество,  което  е  вписано  в  ТР  към  АВп  с  ЕИК  831636680,  със 
седалище и адрес на управление – гр. София, Район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ 
№ 62. 

Предмет  на  дейност  –  управление  на акционерно участие  и  финансови 
ресурси, външна и вътрешна търговия, научноизследователска, инженерингова и 
производствена  дейност,  участие  в  български  и  чуждестранни  дружества  и  в 
тяхното управление, сделки с интелектуална собственост.

Дружеството  се  управлява  от  Съвет  на  директорите  (СД)  и  се 
представлява от Венцислав Чолаков – член на СД.

Капиталът на дружеството е в размер на 7 367 222  лева и 79,83% от него 
са собственост на БТ Инвест ГмбХ (BT Invest GmbH), Австрия. (…..)* .

Собствеността  върху  капитала  на  БТ  Инвест  ГмбХ  е  разпределена  по 
следния начин - (…..)* .
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Удфорд Естаблишмънт (Woodford Establishment) (…..)*  .
Ливеро Естаблишмънт (LIVERO Establishment) (…..)* .
2.2.  „Баранко“  ЕООД се  контролира  еднолично  от  собственика  на 

неговия  капитал  -  „Дрослиан  Лимитид“  (Droslian  Ltd.),  Белиз,  което  е 
регистрирано съгласно Закона за международните търговски дружества в Белиз 
под рег. № 125 769, със седалище и адрес на управление – 1 ½ Майлс Нордърн 
Хайуей, Белиз сити, Белиз. Видно от данните, съдържащи се в уведомлението и 
приложените  към  него  доказателства,  „Дрослиан  Лимитид“  е  независимо  от 
купувачите по сделката дружество и се предвижда след нейното осъществяване 
то да няма възможност да упражнява контрол върху „Баранко“ ЕООД. Предвид 
тези обстоятелства, „Дрослиан Лимитид“ не се счита за участник в сделката и 
няма да бъде обект на настоящия анализ.

ІІІ. Предприятия с регистрация в България, върху които участниците 
в сделката упражняват пряк или косвен контрол, по смисъла на чл. 22, ал. 3 
от ЗЗК

3.1  „Благоевград – БТ“ АД и „София – БТ“ АД не упражняват контрол 
върху други предприятия. Дружеството, под контрола на което те се намират, 
„Булгартабак  холдинг“АД  (БТХ),  упражнява  контрол  върху  следните 
предприятия :

-   „Плевен-Булгартабак“  ЕАД е  вписано  в  ТР  към  АВп.  с  ЕИК 
824103269, със седалище и адрес на управление – обл. Плевен, с. Ясен.

Капиталът на дружеството се притежава изцяло от БТХ.
- „Асеновград-Табак“ АД-в ликвидация е вписано в ТР към АВп. с ЕИК 

825219180,  със  седалище  и  адрес  на  управление  –  гр.  Асеновград,  ул.  „Ал. 
Стамболийски” № 22. 

БТХ притежава 82,7% от капитала на дружеството. 
-  „Шумен-Табак“ АД  е вписано в ТР към АВп. с ЕИК 837066461, със 

седалище и адрес на управление – гр. Шумен, бул.”Мадара” №  38.
БТХ притежава 85,60% от капитала на дружеството.
- „Хасково-Табак“ АД-в ликвидация е вписано в ТР към АВп. с ЕИК 

836143289,  със  седалище  и  адрес  на  управление  –  гр.  Хасково,  бул.”Васил 
Левски” № 4.

БТХ притежава 91,8% от дружествения капитал.
Всички изброени дружества формират заедно с „Благоевград – БТ“ АД и 

„София – БТ“ АД (купувачи по сделката) Групата Булгартабак.  Дейността на 
дружествата  от  Групата  Булгартабак  е  представена  и  изследвана  в  т.5  от 
Решението.
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3.2.  Удфорд  Естаблишмънт,  Ливеро  Естаблишмънт,  (…..)* не 
упражняват  контрол  върху  предприятия,  регистрирани  в  България. (…..)*. 
Всички  тези  обстоятелства  са  били  установени  от  КЗК  в  предходни  нейни 
решения (Решение № 229/2014г. и Решение № 843/2014г.) и в уведомлението е 
декларирано, че те не са претърпели промени.

3.3. „Баранко“  ЕООД  упражнява  контрол  единствено  върху  „Юрий 
Гагарин“ АД, гр. Пловдив, което е вписано в ТР към АВп с ЕИК 825203984, 
със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 1.

Дружеството  е  с  регистриран  предмет  на  дейност  -  производство  на 
печатни опаковки от картон и хартия;  производство на филтри за  цигари и 
цигарени гилзи с филтър; вътрешен и международен транспорт. търговия на 
едро  и  дребно;  консултантска  дейност,  търговско  посредничество  и 
представителство  на  български  и  чуждестранни  физически  и  юридически 
лица;  външнотърговска  дейност,  както  и  всякакви  други  дейности  и 
предоставяне на всякакъв друг вид услуги, незабранени изрично от закона.

Дружеството се управлява от СД и се представлява от Кирил Христов – 
член на СД.

В  уведомлението  е  посочено,  че  „Баранко“  ЕООД  е  най-големият 
мажоритарен акционер, притежаващ 49% от акциите на дружеството, както и че 
структурата  на  собствеността  на  капитала,  установена  от  КЗК  в  Решение  № 
923/2009г. е запазена и към настоящия момент. Останалите акции от капитала на 
„Юрий Гагарин“ АД са собственост на (…..)* .

Предвид  посочената  капиталова  структура  на  „Юрий  Гагарин“  АД, 
може да се заключи, че „Баранко“ ЕООД има възможност да оказва решаващо 
влияние  върху  дружеството  и  да  упражнява  контрол  върху  него.  В 
уведомлението  е  посочено,  че  обстоятелствата,  въз  основа  на  които  КЗК е 
установила с Решение № 923/2009г., че „Баранко“ ЕООД упражнява едноличен 
контрол на фактическа основа върху  „Юрий Гагарин“ АД, са непроменени. 

ІV. Правна форма и цел на сделката    
4.1. Правна форма на сделката
„Благоевград – БТ“ АД и „София – БТ“ АД  подкрепят своето намерение да 

осъществят  планираната  сделка,  като  представят  (…..)*  от  (…..)*,  страни  по 
който са двете дружества в качеството им на купувачи и „Дрослиан Лимитид“, 
Белиз (продавач).

По  силата  на  тази  писмена  договореност  „Дрослиан  Лимитид“,  като 
едноличен  собственик  на  капитала  на  „Баранко“  ЕООД,  ще  прехвърли  на 
купувачите  общо  (…..)*% от  дружествения  капитал,  равняващи  се  на  (…..)* 
дружествени дяла. Страните са определили разпределението на придобиваните 
дялове да бъде (…..)* .

Предвидено  е  самото  прехвърляне  на  дяловете  да  се  извърши  чрез 
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сключване  на  договори  за  покупко-продажба  на  дялове.  В  тези  договори  ще 
бъдат  конкретизирани  сроковете  и  условията,  при  които  ще  се  прехвърли 
собствеността  върху  дяловете.  Обект  на  сделката  ще  бъде  и  дъщерното 
дружество на  „Баранко“  ЕООД -  „Юрий Гагарин“  АД.  (…..)*  не  предвижда 
самата операция да премине (….)*. 

 Самото  финализиране  на  сделката  е  обусловено  от  изпълнението  на 
отлагателно условие – получаване на одобрение на транзакцията от страна на 
българския орган по конкуренция. 

След сделката продавачът -„Дрослиан Лимитид“, ще запази собствеността 
върху  (…..)*% от капитала на  „Баранко“ ЕООД. Уставът на „Баранко“ ЕООД 
съдържа  разпоредби,  съгласно  които  настоящият  едноличен  собственик  на 
дружествения  капитал  приема  самостоятелно  всички  решения.  В 
уведомлението  е  посочено,  че  страните  по  сделката  предвиждат 
миноритарното  участие,  което  „Дрослиан  Лимитид“  ще  запази  след 
продажбата, да не предоставя права на продавача, позволяващи му да упражнява 
решаващо влияние върху „Баранко“ ЕООД, по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗЗК. 
По  този  начин  след  приключване  на  операцията  продавачът  на  дяловете  ще 
загуби контрол върху придобиваното предприятие. Извършената по-долу оценка 
на сделката е при така описаните параметри и декларирани намерения. 

4.2 Цел на сделката  
Съгласно Уведомлението, „София-БТ“ АД и „Благоевград–БТ“ АД намират 

благоприятна перспектива в придобиването на съвместен контрол както с оглед 
възможностите за  инвестиции и получаване на приходи от дивиденти,  така и 
предвид  добрите  пазарни  позиции  на  „Юрий  Гагарин“  АД  и  трайно 
положителния му собствен капитал през годините.

V.  Съответни  пазари,  на  които  оперират  участниците  в 
концентрацията 

5.1 За дефиниране на съответния пазар следва да се посочи стопанската им 
дейност 

5.1.1 Предприятията  „София-БТ“  АД  и  „Благоевград–БТ“  АД към 
момента са част от  Булгартабак-групата,  респ.  от  “Булгартабак Холдинг“ 
АД, София (БТХ), за който е декларирано, че е водещ производител на цигари в 
страната  и  Югоизточна  Европа.  Дейността  на  БТХ  включва  управление  на 
акционерно участие и на финансови ресурси, външна и вътрешна търговия, научно-
изследователска, инженерингова и производствена дейност, участие /и управление/ 
в  български  и  чуждестранни  дружества,  сделки  с  интелектуална  собственост 
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(притежава  собственост  върху  търговските  марки  на  цигари,  които  се 
произвеждат в Групата).

Дъщерните дружества1 на БТХ  са специализирани и работят в следните 
сектори на тютюневата промишленост в страната: 

-изкупуване,  промишлена  обработка  на  тютюни,  заготовка  за  износ, 
търговия на едро със сурови тютюни („Плевен-Булгартабак“ АД, Плевен);  

-производство  и  търговия  на  едро  с  фабрично-произведени  тютюневи 
изделия  (“Благоевград-БТ“  АД,  Благоевград  и  „София-Булгартабак“  АД, 
София);

- производство на филтри за цигари (“Благоевград-БТ“ АД, Благоевград).

Следователно, Булгартабак-Групата е вертикално интегрирана група, която 
обединява дейности по изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ, 
търговия  на  едро  със  сурови  тютюни,  производство  и  търговия  на  едро  с 
фабрично-произведени тютюневи изделия, както и производство на филтри за 
цигари, които се използват само в рамките на групата за производство на цигари 
с филтър. 

За  контролиращите  БТХ  лица е  декларирано,  че  не  осъществяват 
търговска дейност на територията на страната.  

5.1.2  „Баранко”  ЕООД е  с  предмет  на  дейност,  който  включва 
придобиване,  притежаване,  управление  и  използване  на  дялови  участия  в 
дружества  в  България.  За  дружеството  е  декларирано,  че  не  осъществява 
търговска дейност. „Юрий Гагарин” АД е публично дружество, чиято основна 
дейност е производство както на многоцветни печатни етикети и опаковки от 
картон  и  хартия с  приложение  за  цигарената,  хранителната,  козметичната  и 
други промишлености, така и на моноацетатни и двойно и тройно комбинирани 
филтри  (с  вентилационна  камера  и  карбон,  с  различни  дължина,  диаметър, 
вентилация,  смукателно  съпротивление  и  сегментация)  за  цигари2, 
предназначени за продажба основно в страната3, за което използва  съвременно 
технологично оборудване. Печатницата на дружеството предоставя широка гама 
полиграфически услуги, включващи предпечат, офсетов печат,  UV частично и 
цялостно  лакиране,  дълбок  и  флексо-печат,  топъл  печат,  релеф,  биговане, 
щанцоване, РVС прозорчета и до шест пунктово лепене.
1/ както и „Шумен Табак” АД, Шумен, което не осъществява дейност на практика, както и „Хасково-
Табак”  АД-в  ликвидация,  Хасково,  „Асеновград-Табак”  АД-в  ликвидация,  Асеновград,  които  са  в 
ликвидация и са с прекратена търговска дейност
2/ за 2013г. приходите от продажби на дружеството имат следното разпределение : (…..)* са от продажби 
на опаковки от картони и хартия, а (…..)*   - на филтри за цигари
3/ (…..)*   
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5.2  Пазари, върху които сделката ще окаже въздействие

Характеристика на пазари, свързани с тютюни и тютюневи изделия

 „Плевен-БТ“  АД изкупува  тютюни  от  български  производители  по 
силата на сключени договори и го обработва, след което продава обработения 
тютюн на “Благоевград-БТ“ АД и на „София-БТ“ АД4. Останалата непродадена на 
тези предприятия част от обработения тютюн се продава на трети лица. Съгласно 
Уведомлението,  предвид  пълната  либерализация  на  пазара  на  сурови  тютюни, 
резултатите от дейността „изкупуване и промишлена обработка“ са пряко определяни 
от  търсенето  и  предлагането  на  тютюните  както  на  българския,  така  и  на 
международния пазар.

„Благоевград-БТ“ АД и „София-БТ“ АД произвеждат и продават на едро 
цигари с търговските марки на БТХ, като най-разпространени за българския пазар са 
цигарите „Виктори“, „Ева“, „ММ“, „Престиж“, „Средец“, „GD“.

На  територията  на  страната в  продажба  са  тютюн,  тютюневи  изделия, 
производство  на  предприятия  от  групата  Булгартабак  (….)*,  така  и  от  други 
производители, негови конкуренти, напр. Karelia Tobacco (…..)*, Philip Morris (….)*, 
Kings Tobacco (….)*5,  BAT (….)*,  Imperial Tobacco (….)*,  JTI/Gallaher (….)*  и 
други6. 

Както бе  посочено,  „Благоевград-БТ“  АД  е  единственото  дружество  от 
БТХ,  което  произвежда  незначителни  количества7 филтри  за  цигари, 
предназначени  основно  за  задоволяване  на  собствените  на  предприятието 
потребности  (….)*  и  за  продажба  вътре  в  Булгартабак-групата-основно  за 
„София-БТ“ АД, но не и за трети лица, външни за БТХ8. 

С Уведомлението е декларирано, че (…..)*  част (….)* от произвежданите 
от „Юрий Гагарин” АД филтри за цигари (…..)* .

Филтрите  за  цигари,  произвеждани  както  от  „Благоевград-БТ“  АД  (в 
незначителни количества), така и от „Юрий Гагарин” АД са елемент от готовото 
тютюнево изделие-цигари с филтър9, произвеждани от дружествата на БТХ. Това 

4/ За всички дружества, на които МС е издал разрешения за промишлена обработка на тютюни, търговия 
на  едро  със  сурови  тютюни,  съгласно  Наредба  за  условията  и  реда  за  издаване  и  за  отнемане  на 
разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, приета с ПМС 
№ 191 от 30.07.2004г, обн. ДВ, бр. 71 от 13.08.2004г., …изм. ДВ, бр. 93 от 24.11.2009г.
5/ (…..)*  
6/ в скоби са посочени данни за пазарния дял на съответното предприятие от общия пазар на тютюн и 
тютюневи изделия за 2013г.
7/ приходите от продажби на филтри са около (…..)*  от общите приходи на дружеството от продажби за 
2013г. 
8/ съгласно Уведомлението
9/ съгласно §1, т.4, б.“б“ от Закон за тютюна и тютюневите изделия 
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предполага  наличието  на  отношения  на  свързани  пазари  -  между  пазара  на 
филтри за цигари и низходящия по вертикала пазар на производство на цигари с 
филтър (downstream market).

Следователно,  предвид  осъществяваната  от  предприятията  от 
придобиващата  и  придобиваната  групи  дейност,  следва  да  се  посочи,  че  в 
резултат от нотифицираната сделка са налице както минимални  хоризонтални 
припокривания  на пазара  на  производство  на  филтри  за  цигари, където  са 
активни  предприятията  и  от  двете  групи  (“Благоевград-БТ“  АД  и  „Юрий 
Гагарин” АД), така и вертикални отношения между производител на филтри за 
цигари  („Юрий  Гагарин”  АД)  и  производители  на  цигари  с  филтри  (от 
придобиващата  група), доколкото Булгартабак  Групата  е  вертикално 
интегрирана. 

Предвид  факта,  че  групата  Булгартабак произвежда цигарените  филтри 
единствено за собствени нужди и не ги предлага на трети лица извън нея, КЗК 
достигна до извод, че групата реално не е участник на  пазара на продажби на 
цигарени филтри.  

Във  връзка  с  очакваните  вертикални  ефекти,  до  които  евентуално  би 
довела оценяваната концентрация, Комисията установи, че както преди, така и 
след  осъществяване  на  нотифицираната  сделка  филтрите,  произвеждани  от 
придобиващата група („Благоевград-БТ“ АД), от една страна, и  (…..)* част от 
произвежданите от „Юрий Гагарин” АД, от друга, са предназначени и се влагат 
в производството на цигари с филтър от предприятията на БТХ. 

Следователно, оценяваната операция реално няма да доведе до промени в 
отношенията между вертикално свързаните пазари на производство на цигари с 
филтър и на производство на филтри за цигари.  

Според Методиката на КЗК за извършване на проучване и определяне на 
пазарното положение на предприятията на съответния пазар10 при оценките по 
концентрации между предприятия се оценяват само онези пазари, върху които 
операцията ще окаже въздействие (т. 2.1).

Предвид  горното,  както  и  в  съответствие  с  практиката  на  КЗК11,  в 
конкретния случай не следва да бъде извършван пазарен анализ, т.е. да бъдат 
изследвани  ефектите  върху  конкурентната  среда  след  осъществяване  на 
нотифицираната концентрация.

VІ. Общ оборот на участниците в концентрацията 

10/ Решение на КЗК № 393/21.04.2009г. http://www.cpc.bg/storage/file/RESH%20393-09.doc
11/ напр. Решения № 583/2014г., №191/2014г., № 1027/2013г., № 476/2012г., №164/2012г., №1267/2011г., 
№ 625/2011г., № 230/2011г.
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С  Уведомлението  е  декларирано,  че  сумата  на  общите  обороти, 
реализирани  за  2013г.  на  територията  на  Република  България  от  обичайна 
дейност на участниците в концентрацията, изчислена в съответствие с чл. 25 от 
ЗЗК, е в размер приблизително на  (…..)*  млн. лв. (вкл. придобиваща група – 
(…..)*  млн. лв.12 и придобивана група –(…..)*   млн. лв.13). 

По повод преценката за евентуално наличие на „общностно измерение” на 
сделката по смисъла на Регламент на Съвета № 139/2004, предвид размера на 
реализираните от участниците в концентрацията обороти, КЗК установи, че не са 
удовлетворени  хипотезите  на  чл.  1  от  Регламента  за  наличие  на  „общностно 
измерение”, което запазва собствената й компетентност.

Въз основа на установените факти, КЗК прави следните
Правни изводи
По чл. 22 от ЗЗК 
Осъществяването  на  концентрация  между  предприятия,  по  смисъла  на 

Глава Пета от Закона за защита на конкуренцията, е обусловено от настъпването 
на качествена и трайна промяна в упражнявания върху предприятията контрол. 
Такава промяна в структурата на контрола може да възникне при преминаването 
от едноличен към съвместен контрол или обратно, при промяна в лицето, което 
еднолично контролира едно предприятие, при навлизане на нов акционер или 
заместване  на  съществуващ  акционер  в  предприятие,  върху  което  вече  се 
упражнява съвместен контрол. 

Възможността да се определя търговската политика на едно предприятие 
води  до  упражняване  на  контрол  върху  него,  като  това  се  постига  чрез 
приемането  или  блокиране  на  приемането  на  решения,  възприемани  като 
стратегически за бизнес поведението на една компания, а именно – определяне 
на  висшето  ръководство  на  дружеството,  бюджета,  стопанския  план  и 
инвестициите.

Придобиването  на  мажоритарен  пакет  акции,  надхвърлящ  (…..)*  от 
капитала на „Баранко“ ЕООД, ще позволи на купувачите - „Благоевград – БТ“ 
АД и „София – БТ“ АД, да  упражняват съвместно решаващо влияние върху 
търговската  политика  на  предприятието.  Доколкото  двамата  купувачи  се 
контролират  еднолично  от  БТХ,  то  чрез  тях  холдингът  ще  придобие  непряк 
едноличен контрол върху „Баранко“ ЕООД, като последното дружество ще бъде 
занапред  част  от  групата  Булгартабак.  Съгласно  декларираните  намерения, 
продавачът  по  сделката  няма  да  притежава  права,  които  му  предоставят 
възможност за упражняване на контрол върху придобиваното предприятие.

Следователно,  след финализиране на операцията ще настъпи  промяна  в 
12/ съгласно консолидиран ГФО (2013)
13/ Печатната дейност формира ~(…..)*   от приходите на дружеството, а филтровата дейност ~ (…..)*  и 
други продажби (ГДД-2013); 
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лицето, което определя търговското поведение на „Баранко“ ЕООД и предвид 
целите, към които е насочена сделката, тази промяна ще бъде с траен характер.

Доколкото не бе установена връзка преди операцията между купувачите и 
БТХ, от една страна, и продавача по сделката, от друга страна, то Комисията 
приема,  че   „Благоевград – БТ“ АД и „София – БТ“ АД придобиват тепърва 
контрол върху „Баранко“ ЕООД и „Юрий Гагарин“ АД, а чрез тях БТХ – непряк 
контрол върху двете предприятия, с което са изпълнени критериите, заложени в 
разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК. 
 

По чл. 24 от ЗЗК
Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗК, предприятията са задължени да уведомят 

предварително  Комисията  за  намерението  си  да  осъществяват  концентрация, 
когато  сумата  от  общите  обороти  на  всички  предприятия-участници  в 
концентрацията на територията на страната за предходната финансова година 
надхвърля 25 млн. лв. Законът въвежда допълнително кумулативно изискване с 
два алтернативни критерия,  а  именно оборотът на всяко едно от поне две от 
предприятията – участници в концентрацията, или оборотът на предприятието-
цел,  на  територията  на  България  през  предходната  финансова  година  да 
надхвърля 3 млн. лв.

Както бе установено по-горе, посочените кумулативни критерии в случая 
са  изпълнени и за  уведомителите е  възникнало задължение за  предварително 
уведомяване на КЗК, което задължение  е изпълнено.

 По чл. 26, ал. 1 от ЗЗК 
Съгласно чл.26, ал.1 от ЗЗК, Комисията разрешава концентрация между 

предприятия,  ако тя не води до установяване или засилване на господстващо 
положение,  което  значително  би  попречило  на  ефективната  конкуренция  на 
пазарите, на които операцията ще окаже въздействие. 

За да достигне до обоснован извод, че дадена сделка попада в обхвата на 
чл.26, ал.1 от ЗЗК, Комисията изследва пазарното положение на участниците в 
операцията преди и след осъществяването й, както и други фактори, влияещи 
върху пазарната им позиция. 

След съпоставка на дейностите на участниците в сделката бе установено, 
че е налице минимално припокриване на пазара на производство на цигарени 
филтри.  Предвид това,  че  групата  Булгартабак произвежда филтри за  цигари 
единствено за собствени нужди и не ги предлага на трети лица извън нея, КЗК 
достигна до извод, че групата реално не е участник на  пазара на продажби на 
цигарени  филтри,  т.е.  на  него  няма  да  настъпят  хоризонтални  ефекти  от 
сделката. 
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От  друга  страна,  концентрацията  би  могла  да  доведе  до  вертикални 
ефекти,  доколкото произвежданите  филтри  са  елемент от готовото тютюнево 
изделие  -  цигари  с  филтър. В  тази  връзка  Комисията  изследва  наличието  на 
отношения  на  свързани  пазари  -  между  пазара  на  филтри  за  цигари  и 
низходящия по вертикала пазар на производство на цигари с филтър (downstream 
market) и  установи, че  (…..)*  част от произвежданите от „Юрий Гагарин” АД 
количества  филтри  са  влагани  в  производството  на  цигари  с  филтър  от 
предприятията  на  БТХ.  Това  обстоятелство  дава  основание  да  се  приеме,  че 
оценяваната концентрация реално няма да породи  вертикален ефект, тъй като 
след нейното осъществяване ще се запазят съществуващите пазарни отношения 
и сегашното статукво на двата вертикално свързани пазари. На базата на това 
заключение  Комисията  достигна  до  извод,  че  сделката  няма  да  измени 
структурата  на  тези  пазари  и  следователно  не  би  попречила  на  ефективната 
конкуренция на тях. 

С  оглед  гореизложеното  Комисията  счита,  че  сделката  следва  да  бъде 
безусловно разрешена, на основание чл.26, ал.1 от ЗЗК.  

По чл. 66, ал. 2 от ЗЗК
В  уведомлението  е  отправено  искане  за  постановяване  на  незабавно 

изпълнение на решението на  КЗК по чл.82,  чл.85  и чл.88 от ЗЗК.  Доколкото 
искането е  направено от надлежно легитимирана страна (уведомителите),  във 
формата, предписана в закона, и се отнася до посочен в чл. 66, ал. 2 от ЗЗК акт 
(решение по чл. 82 от ЗЗК), Комисията счита, че то следва да бъде уважено. 

  

Въз основа на направения анализ и на основание чл. 60, ал. 1, т. 14, във 
връзка с чл. 82, ал. 3, т. 2, чл. 26, ал.1, чл. 22, ал.1, т. 2 и чл. 66, ал. 2 от ЗЗК, 
Комисията за защита на конкуренцията

РЕШИ:
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1.   РАЗРЕШАВА  концентрацията  между  предприятия,  която  ще  се 
осъществи  чрез  придобиване  на  пряк  съвместен  контрол  от  страна  на 
„Благоевград – БТ“ АД, гр. Благоевград (ЕИК 811154751) и „София – БТ“ АД, 
гр. София (ЕИК 831520311), а чрез тях и на непряк едноличен контрол от страна 
на  „Булгартабак  холдинг“АД,  гр.  София (ЕИК  831636680)  върху  „Баранко“ 
ЕООД, гр. София (ЕИК 175098283) и  „Юрий Гагарин“ АД, гр. Пловдив (ЕИК 
825203984).

2. Постановява незабавно изпълнение на решението по т.1.

За издаване на разрешението по чл.26 от ЗЗК, на основание чл. 1, т. 4 от 
Тарифата  за  таксите14,  които  се  събират  от  Комисията  за  защита  на 
конкуренцията по ЗЗК, ЗОП и ЗК, следва да се заплати такса в размер на (…..)* 
лева.

На основание чл. 64, ал.1 от ЗЗК решението подлежи на обжалване пред 
Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок, който 
започва  да  тече  от  съобщаването  по  реда  на  АПК,  а  за  третите  лица  -  от 
публикуването му в електронния (публичния) регистър на КЗК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...........................................
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

..........................................
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

………………………
Зорница Иванова

.....................................
Петя Велчева

14/ Обн. ДВ, бр.95 от 14.08.1998г., изм. ДВ, бр.93 от 19.10.2004г., изм. ДВ, бр.54 от 04.07.2006г. 
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