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при секретар – протоколист Милена Емилова, разгледа в закрито заседание на 
20.09.2011.  преписка,  №  КЗК/1039/2011г.,  докладвана  от   наблюдаващия 
проучването Зам.-председател на КЗК – г-жа Ангелина Милева.

В  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  (КЗК,  Комисията)  e  образувано 
производство по преписка, № КЗК/1039/2011 г., във връзка с постъпило уведомление 
(ВХР  №  2006/07.09.2011г.).  С  него  Комисията  се  уведомява  за  намерението  на 
БТ Инвест ГмбХ,  гр.  Виена,  Австрия,  да  осъществи  концентрация  посредством 
придобиване на контрол по смисъла на Глава V от ЗЗК върху „Булгартабак Холдинг” 
АД, гр. София и неговите дъщерни дружества.  

Към  Комисията  е  отправена  молба  да  направи  оценка  на  сделката  и  да 
постанови решение, с което да разреши същата на основание чл. 26, ал.1 от ЗЗК, тъй 
като в резултат на нейното осъществяване няма да настъпят негативни последици 
върху ефективната конкуренция на съответните пазари.  Участниците в нея оперират 
в различни икономически сектори, т.е. не са налице хоризонтални или вертикални 
отношения, или отношения на свързани 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 в седемдневен срок, но такива не бяха 
депозирани в деловодството на Комисията.

Уведомлението  и  приложенията  към  него,  както  и  допълнително 
представените данни, обуславят оценката на нотифицираната сделка. 

І. Участници в операцията 
1. Предприятие, което придобива контрол в резултат на операцията
БТ Инвест ГмбХ, Австрия (наричано по-долу за краткост БТ Инвест) е 

дружество  с  ограничена  отговорност,  регистрирано  във  фирмения  регистър  на 
Търговския съд в гр. Виена под № FN 361573 а, със седалище: Чернинплац 4, 1020 
Виена, Австрия. 

Предмет на дейност - придобиване, притежаване, управление и използване на 
дялови участия в дружества в България; координация на дейността на дружествата с 
дялови  участия;  всякакви  други  странични  дейности,  свързани  с  постигането  на 
целите на дружеството. 

Регистрираният  капитал  на  БТ  Инвест  е  в  размер  на  35  000 евро  и  негов 
едноличен собственик е „БТБ Капитал ПЕ Инвестмънт”, Кипър.

Дружеството се управлява и представлява от Д-р. Йоханес Пепелник.

2. Предприятие, върху което се придобива контрол
„Булгартабак – Холдинг” АД (наричано за краткост БТХ) е регистрирано в 

Търговския регистър към АВп с ЕИК 831636680, със седалище и адрес на управление 
- ул. „Граф Игнатиев” № 62,  гр. София. 

Предметът на дейност на БТХ включва управляване 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. 

Регистрираният капитал на БТХ е в размер на 7 367 222 лева, разпределен в 
7 367 222 поименни безналични акции, от които 79.83%  са собственост на Република 
България  чрез  Министерство  на  икономиката,  енергетиката  и  туризма.  В 
уведомлението  се  сочи,  че  останалата  част  от  акциите  се  търгуват  свободно  на 
Българската  Фондова  Борса  под  символ  57В.  Комисията  установи,  възоснова  на 
информация от Търговския регистър към АВп, че „Корпоративна търговска банка” 
АД  е  собственик  на  акции,  равняващи  се  на  8.11%,  а  останалите  акции  са 
разпръснати между значителен брой акционери.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав – Иван Биларев, 
Александър Манолев и Георги Костов и се представлява от Иван Биларев.

ІІ. Лица, упражняващи контрол по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗЗК върху 
участниците в концентрацията

2.1. Придобиващото контрол предприятие  се  намира  под прекия  едноличен 
контрол на собственика на неговия капитал - „ВТБ Капитал ПЕ Инвестмънт”, Кипър 
(ВТБ Капитал Кипър), което е вписано под № НЕ 263030 във фирмения регистър на 
Кипър към Министерство на  търговията,  индустрията  и  туризма,  със  седалище и 



адрес на управление – Тасо, 3 Дедлоу Хаус, Никозия, Кипър.
От своя страна „ВТБ Капитал ПЕ Инвестмънт”, Кипър се намира под прекия 

едноличен  контрол  на  „ВТБ  Капитал  Прайвит  Екуити  Холдинг  АГ”,  Швейцария 
(ВТБ Капитал Швейцария), което е вписано в Търговския регистър на Кантон Цуг с 
рег. № 170.3.034.113-6, със седалище и адрес на управление – Линденщрасе 4, 6340 
Баар.

„ВТБ Капитал Прайвит Екуити Холдинг АГ”, Швейцария се притежава изцяло 
от „ВТБ Капитал Холдинг” ЗАО, Руска Федерация (ВТБ Капитал Русия), вписано в 
Единния  държавен  регистър  на  юридическите  лица  с  основен  държавен 
регистрационен номер 1097746344596,  със  седалище и  адрес  на управление  –  ул. 
„Пресненска Набережна” № 12, гр. Москва, Руска Федерация. 

„ВТБ Капитал Холдинг” ЗАО, Руска Федерация принадлежи към групата на 
„ВТБ Банк” ОАО, Руска Федерация, като банката се явява крайното дружество на 
групата. ВТБ Банк е вписана в Единния държавен регистър на юридическите лица с 
основен държавен регистрационен номер 1027739609391, със седалище и адрес на 
управление  –  ул.  „Морска  Б.”  №  29,  гр.  Санкт-Петербург,  Руска  Федерация. 
Мажоритарен  собственик  на  ВТБ  Банк  е  Руската  Федерация  чрез  Федералната 
агенция за управление на държавно имущество, която притежава 75.50% от капитала 
на ВТБ Банк. В уведомлението се сочи, че ВТБ Груп, контролирана от ВТБ Банк, се 
определя  като втората най-голяма финансова група в Русия.

По отношение на всички изброени предприятия са представени доказателства 
относно  тяхната  надлежна  съдебна  регистрация,  като  в  самите  удостоверения  за 
актуално  състояние  се  съдържа  информация  относно  собствеността  на  техния 
капитал.

2.2. Контрол  върху  БТХ  към  настоящия  момент  упражнява  Република 
България чрез Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. До този извод 
Комисията  достигна  въз  основа  на  разпоредбите  на  действащия  Устав  на 
дружеството. Капиталът  е формиран единствено от поименни безналични акции и 
няма акции с особени права на глас. Решенията на Общото събрание се приемат с 
обикновено  мнозинство,  а  по  въпросите  за  избор  на  членове  на  Съвета  на 
директорите е предвидено специално мнозинство – 2/3 от гласовете на представените 
на събранието акции. Р България се явява акционерът, без който не може да бъде 
проведено валидно общо събрание,  тъй  като за  да  приема то  валидни решения е 
необходимо присъствието на поне половината +1 акция от дружествения капитал. 
Доколкото  изборът  на  висшето  ръководство  на  една  компания  се  възприема  от 
конкурентното право като едно от най-важните стратегически решения за нейната 
търговска  дейност,  то  държавата  с  притежаваните  от  нея  приблизително  80% от 
капитала  има  възможност  еднолично  да  определя  състава  на  СД  и  съответно 
упражнява самостоятелен контрол върху придобиваното предприятие.

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.  Нито БТ  Инвест,  нито  ВТБ  Груп упражняват  контрол  върху 
предприятия, регистрирани в България.  

3.2.  БТХ има  капиталово  участие  и  упражнява  контрол  върху  следните 
предприятия :



3.2.1.„София-  Булгартабак”  АД,  е  вписано  в  АВп  с  ЕИК  831520311,  със 
седалище и адрес на управление – бул.”Цар Борис III” №  134, Район р-н Овча купел, 
гр. София.

Предмет  на  дейност  -  производство  на  тютюневи  изделия;  промишлена 
обработка на тютюни; търговия с тютюни и тютюневи изделия и  производство и 
търговия с печатни изделия.    

Капиталът на дружеството е в размер на 1 216 870 лева, като БТХ притежава 
78.22% от него.

3.2.2. „Плевен- Булгартабак” АД,  е вписано в АВп с ЕИК 824103269, със 
седалище и адрес на управление – с. Ясен, Област Плевен.

Предмет на дейност - изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и 
търговия c тютюни, външнoтъргoвcка дейност c тютюни.    

Капиталът  на  дружеството е  в  размер на  425 168 лева,  от  които 85.60% се 
притежават от БТХ.

3.2.3.  „Благоевград-  БТ”  АД,  е  вписано  в  АВп  с  ЕИК  811154751,  със 
седалище и адрес на управление – ул. „Покровнишко шосе” № 1, гр. Благоевград.

Предмет на дейност - изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и 
търговия  c  тютюни,  външнoтъргoвcка  дейност  c  тютюни  и  тютюневи  изделия, 
производство, заготовка за износ и търговия c тютюневи изделия.   

Капиталът на дружеството е в размер на 2 702 626лева, от които 85.24% се 
притежават от БТХ.

3.2.4. „Булгартабак- Трейдинг” ЕАД, е вписано в АВп с ЕИК 175127176, със 
седалище и адрес на управление – ул. „Граф Игнатиев” № 62, Район   Средец, гр. 
София.

Предмет на дейност - дистрибуция с тютюневи изделия, търговия, логистика, 
транспорт,  реклама  и  маркетинг,  проектиране  и  строителство,  търговско 
представителство,  консултантска  дейност,  информационна  дейност,  складова 
дейност, комисионна дейност, всякаква друга дейност, незабранена от законите на 
България,  и  за  която  не  се  изисква  предварително  разрешение  (лицензия)  от 
държавен орган.

Капиталът на дружеството е  в размер на 4 047 000 лева и негов едноличен 
собственик е БТХ.

 3.2.5.  „Асеновград-  Табак”  АД,  е  вписано  в  АВп с  ЕИК  825219180,  със 
седалище и адрес на управление – ул. „Ал. Стамболийски” № 22, гр. Асеновград. 

Предмет на дейност - изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и 
търговия c тютюни, външнoтъргoвcка дейност c тютюни.  

Капитал – 534 669 лева, БТХ е собственик на 82.71% от дружествения капитал.
С Решение от 01.09.2011г. Общото събрание на акционерите на дружеството е 

взело решение за прекратяване и обявяване в ликвидация на „Асеновград - Табак” 
АД.

3.2.6. „Дулово- Табак” АД, е вписано в АВп с ЕИК 828049993, със седалище 
и адрес на управление – гр.Дулово, Зона Север 1. 

Дружеството  не  извършва  търговска  дейност  и  е  в  производство  по 
несъстоятелност.

Капитал – 118 454 лева, БТХ е собственик на 99.98% от дружествения капитал.

 3.2.7. „Шумен- Табак” АД, е вписано в АВп с ЕИК 837066461, със седалище 
и адрес на управление – бул.”Мадара” №  38, гр. Шумен.



Предмет на дейност - изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и 
търговия c тютюни, външнoтъргoвcка дейност c тютюн.

 Капитал – 429 992 лева, БТХ притежава 85.60% от капитала на дружеството.
Видно  от  представения  Консолидиран  годишен  финансов  отчет  на  БТХ 

дружеството не осъществява дейност поради липсата на необходимия за това лиценз.
3.2.8.  „Хасково-Табак” АД, е вписано в АВп с ЕИК 836143289, със седалище 

и адрес на управление – бул.” Васил Левски” № 4, гр. Хасково.
Дружеството не осъществява дейност, тъй като е обявено в ликвидация.
БТХ притежава 91.77% от дружествения капитал, който е в размер на 1 053 

816 лева.

ІV. Характер и правна форма и цел на сделката    
„Булгартабак  –  Холдинг”  АД  е  едно  от  дружествата,  подлежащи  на 

приватизация, като за целта е обявен публично оповестен конкурс на един етап за 
продажбата  на  5 881 380  броя  акции,  представляващи  приблизително  79.83%  от 
капитала на холдинга. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, 
която е провела конкурса и действа от името на държавата, със  свое Решение № 
(......)* е определила австрийското дружество  БТ Инвест ГмбХ за участник, спечелил 
конкурса и съответно за купувач на продавания пакет акции. В същото решение се 
посочва, че приватизационният договор ще бъде сключен до (......)* дни от датата на 
решението.

Надзорният  съвет  на  Агенцията  за  приватизация  и  следприватизационен 
контрол  е  одобрил  на  (......)*  двустранно  парафирания  проект  на  договора  за 
приватизационна продажба на 79.83% от капитала на БТХ.

Съгласно разпоредбите на договора обект на продажба са 5 881 380 броя акции 
от  капитала  на  холдинга,  както  и  неговите  дъщерни  дружества.  Като  дъщерни 
дружества са определени (......)*.

Условие за приключване на сделката е (......)*.
Продавачът поема ангажимент да (......)*.
На датата на приключване (......)*.
По силата на договора купувачът поема да изпълни няколко ангажимента за 

срок от (......)* години след приключването на продажбата - (......)*. 
За срок от (......)* години БТ Инвест поема ангажимент да (......)*.
Изрично се посочва, че (......)*.
Съгласно  допълнително  предоставена  информация  в  хода  на  настоящото 

производство, договорът за продажбата на 79.83% от капитала на БТХ е подписан на 
12.09.2011г. и предвид обстоятелството, че оценяваната в случая концентрация ще се 
осъществи по силата на него, то Комисията счита , че е налице хипотезата на чл. 22, 
ал.1, т.2 от ЗЗК. 

 
Цел на концентрацията 
Като финансов инвеститор БТ Инвест вижда благоприятна перспектива  в 

придобиването на БТХ, с оглед на възможностите за дългосрочни инвестиции в 
компания, която е  лидер на своя пазар в България, с бързо растящи експортни 
позиции,  притежаваща  високотехнологични  производствени  мощности  и 
стратегическо географско положение в Югоизточна Европа.

V. Съответен пазар
5.1.  Стопанска  дейност  и  съответни  пазари,  на  които  оперират 



участниците в концентрацията 
С  уведомлението  е  представена  информация  за  дейността  и  съответните 

пазари, на които оперират участниците в концентрацията, както следва:
5.1.1 ВТБ  Груп (част  от  която  е  БТ  Инвест)  е  международна  група, 

осъществяваща дейност на руските и световни финансови пазари. ВТБ Груп има 
развита интернационална  мрежа с повече от 20 банки и финансови компании в 
19 страни по света. Дружествата от групата осъществяват дейност предимно в 
областта  на  търговското  банкиране-  депозити  и  предоставяне  на  кредити  в 
свободно  конвертируеми  валути  и  в  руски  рубли,  обслужване  на  клиентски 
транзакции по внос и износ,  обмен на валута, търговия с ценни книжа, както и 
търговия с деривативни финансови инструменти.

В Русия  ВТБ Груп извършва  банкова дейност чрез  ВТБ Банк  и нейните 3 
дъщерни банки. На международните пазари ВТБ Груп оперира чрез 12 дъщерни 
банки,  които  се  намират  в  държавите  от  Съюза  на  независимите  държави 
(Украйна, Армения, Казахстан, Беларус и  Азърбайджан),  Европа  (Австрия, 
Кипър,  Германия,  Франция и Великобритания), Ангола,  Грузия, както и чрез 
два представителни офиса в Италия и Китай, два клона на ВТБ Банк в Китай и 
Индия и два клона на ВТБ Капитал Русия в Сингапур и Дубай. 

В  областта  на  инвестиционното  банкиране  ВТБ  Груп  участва  чрез  ВТБ 
Капитал  Русия,  което  осъществява  дейност  в  Москва,  Лондон,  Сингапур, 
Дубай и Хонг-Конг.

Дейността  на  ВТБ  Капитал  Швейцария е  свързана  с  пряко  и  непряко 
придобиване,  управление  и продажба на  дялове,  патенти и лицензии,  както  и 
финансиране на тези сделки.

До  настоящия  момент  ВТБ  Груп,  както  и  придобиващото  контрол 
дружество  БТ  Инвест,  не  са  осъществявали  дейност  на  територията  на 
Република България. 

5.1.2 БТХ Груп е вертикално интегрирана структура и водещ производител на 
цигари в България и Югоизточна Европа.. С оглед основните търговски дейности на 
БТХ Груп в страната и в съответствие с практиката на ЕК в областта на тютюневата 
промишленост1,  уведомителят  е  определил  следните  съответни  пазари,  на  които 
дружествата от холдинга осъществяват дейност:

♦ По отношение на Плевен БТ:
-обработка на тютюн;
-търговия на едро с тютюн2.
Плевен  БТ  изкупува  тютюн  от  българските  производители  на  тютюн  и  го 

обработва,  след  което  продава  обработения  тютюн  на  дружествата  от  групата 
Благоевград БТ и София БТ. Останалата непродадена част от обработения български 
тютюн се  продава  на  трети  лица.  През  2010г.  приходите  от  продажба  на  тютюн 
формират (......)*% от общите приходи на БТХ на вътрешния пазар.   

♦ По отношение на София БТ  и Благоевград БТ: 
-пазар на производство на фабрично- произведени цигари;
-пазар на търговия на едро с фабрично- произведени цигари.

1 CaseNo.IV/1415-BAT/Rothmans; CaseNo.COMP/M.2779-ImperialGrouppIc/Reemtsma Cigaretten fabriken 
GmbH). Подобна дефиниция на пазарите е възприела и КЗК в Решение №780/2008г.
2 Съгласно уведомлението БТХ Груп е започнала производство на „тютюн за пушене”, предназначен за ръчно 
свиване на цигари ("roll your own tobacco"), но приходите от реализацията му за 2010 г. са ограничени и 
възлизат на под 1%.



Двете  дружества  произвеждат  цигари  с  търговските  марки  на  БТХ,  най-
разпространени сред които на българския пазар са Виктори, Ева, ММ, Средец и GD.

София БТ  и Благоевград БТ  продават  произведените  цигари предимно на 
външни за  групата  дистрибутори  (търговци  на  едро),  а  незначителна  част  от 
продукцията  им  се  продава  директно  към  дистрибутора  Булгартабак 
Трейдинг ЕАД.

♦ По отношение на Булгартабак Трейдинг ЕАД (БТТ):
-пазар на търговия на дребно с фабрично- произведени цигари
БТТ  управлява  (......)*  търговски  обекта  (павилиони)  за  продажба  на 

дребно,  разположени  основно  в  Стара  Загора,  Пазарджик  и  Шумен.  В  тези 
обекти  се  продават  различни  стоки,  (......)*,  като  над  (......)*% от  приходите  се 
формират от продажбата на цигари (......)*.

Продажбата на цигари заема основна част от общите приходи на БТХ 
За  2010г.  близо  (......)*%  от  приходите  на  холдинга  са  реализирани  извън 
страната, а през предходната 2009г. са били в рамките на (......)*%. 

5.2.  Съответни  пазари,  върху  които  концентрацията  ще  окаже 
въздействие

Съгласно Методиката за извършване на проучване и определяне на пазарното 
положение на предприятията на съответния пазар3 при оценките по концентрации 
между предприятия се оценяват само онези пазари, върху които сделката ще окаже 
въздействие (т. 2.1 от Методиката). 

От  изложената  по-горе  информация  е  видно,  че  придобиващото  контрол 
дружество БТ Инвест и икономическата група, към която то принадлежи (ВТБ Груп), 
до настоящия момент не са осъществявали дейност на територията на страната, нито 
упражняват  контрол  върху  предприятия,  опериращи в  тютюневия сектор.  Поради 
което  може  да  се  заключи,  че  в  резултат  на  транзакцията  няма  да  настъпят 
хоризонтални или вертикални ефекти по отношение на нито един от съответните 
пазари, на които осъществява дейност придобиваното предприятие.   

Следователно,  може  да  се  направи  извода,  че  не  са  налице  съответни 
продуктово -географски пазари, върху които концентрацията ще окаже въздействие4. 

Предвид  горното,  както  и  в  съответствие  с  трайната  практика  на  КЗК5 в 
конкретния  случай  не  следва  да  бъде  извършван  пазарен  анализ,  т.е.  да  бъдат 
изследвани  ефектите  върху  конкурентната  среда  след  осъществяване  на 
нотифицираната концентрация.

6. Оборот на участниците в концентрацията
Съгласно Методиката за извършване на проучване и определяне на пазарно 

положение, оборотът на участниците в концентрацията се определя на база нетните 
приходи  от  продажба  на  стоки  и  предоставянето  на  услуги  през  последната 
финансова  година  (в  случая  2010г.).  Когато  предприятие,  участващо  в 
концентрацията,  принадлежи  към  икономическа  група,  преценката  дали  е 
надхвърлен прага на чл.  24, ал.1 от ЗЗК се прави въз основа на оборота на цялата 
група.

Придобиващото дружество БТ Инвест е новорегистрирано, поради което няма 
оборот в България през 2010г. Уведомителят декларира, че ВТБ Груп (......)*.
3 Публикувана на адрес  http://reg.cpc.bg/AllActs.aspx 
4 Съгласно т. 5.3 от Указанията за попълване на Уведомление по чл. 79 от ЗЗК.
5 Решения №№624/2011г., 969/2011г., 1046/12.05.2011г.,   

http://reg.cpc.bg/AllActs.aspx


Оборотът  на  придобиваното  БТХ,  реализиран  на  територията  на  страната, 
съгласно КФО на дружеството за 2010г., възлиза на (......)* лева.  

Следователно, общият оборот на участниците в концентрацията за 2010г. е в 
размер на (......)* лева.

Съгласно  уведомлението,  разглежданата  концентрация  няма  общностно 
измерение,  тъй  като  оборотите  на  участниците  в  концентрацията  не  покриват 
кумулативните критерии, предвидени в чл.1, ал.2 и ал.3 на Регламент за сливанията 
139/2004 и следователно попада в юрисдикцията на КЗК.

Въз основа на установените факти, КЗК прави следните

VІІІ. Правни изводи
По чл. 22 от ЗЗК 
Всяка  качествена  и  трайна  промяна  в  контрола,  упражняван  върху 

предприятията-  участници на пазара  се  възприема като  концентрация,  тъй като  в 
резултат от това настъпват структурни промени в самите предприятия, които биха 
могли да повлияят съществено върху пазарите, на които те оперират. Тази промяна 
може да се изразява в промяна на вида на контрола (едноличен или съвместен) или в 
промяна на лицето, което упражнява решаващо влияние върху предприятието.  

Контролът по смисъла на чл. 22, ал.3 от ЗЗК се изразява във възможност за 
упражняване  на  решаващо  влияние  върху  едно  предприятие  чрез  определяне  на 
неговото  търговско  поведение.  За  целта  носителят  на  контрола  трябва  да  има 
възможност да приема или да блокира приемането на решенията, възприемани като 
стратегически  за  политиката  на  една  компания,  а  именно  –  да  определя 
ръководството на дружеството, бюджета, стопанския план и инвестициите.

Преди осъществяване на сделката не са съществували отношения на контрол 
между  двете  предприятия,  участващи  в  концентрацията.  В  резултат  на 
нотифицираната сделка  БТ Инвест ще придобие 79.83% от капитала на БТХ, което 
капиталово участие, както бе установено в Раздел ІІ на решението, е достатъчно, за 
да  определя  самостоятелно  търговското  поведение  на  холдинга.  В  резултат  от 
осъществяване на приватизационната продажба ще настъпи промяна в лицето, което 
контролира еднолично БТХ.

Съдържащите  се  в  приватизационния  договор  клаузи,  които  налагат 
определени ограничения за купувача, са възприети в досегашната практика на КЗК 
като гаранции в полза на държавата при приватизационни сделки, тъй като целят да 
гарантират  на  продавача,  че  за  определен  период  от  време  контрол  върху 
придобиваното предприятие ще упражнява именно избраният стратегически купувач 
и затова той се задължава да не намалява своето акционерно участие под (......)*% от 
капитала.  Доколкото  тези  ограничения  не  касаят  ежедневната  дейност  и 
конкурентното  поведение  на  БТХ,  то  държавата  се  лишава  занапред  от  своето 
решаващото  влияние,  което  е  оказвала  до  момента  върху  предприятието  и 
единствено  може  да  санкционира   БТ  Инвест  за  неизпълнение  на  поетите  по 
договора ангажименти.  

 Комисията счита, че промяната в лицето, контролиращо еднолично БТХ, е с 
дълготраен характер, предвид изложените в уведомлението намерения на купувача за 
дългосрочна  инвестиция,  за  което  служат  като  доказателство  и  поетите  по 
приватизационния  договор  задължения  за  продължителен  период  от  време. 



Допълнителен аргумент за това се явява и намерението на купувача да (......)*, което 
намерение също е обективирано в разпоредбите на приватизационния договор.

Предвид  изложените  съображения,  в  резултат  на  операцията  ще  настъпи 
трайна  промяна  в  лицето,  упражняващо контрол върху  БТХ и  неговите  дъщерни 
предприятия, което води до структурни изменения на самия контрол и представлява 
една от формите на концентрация между предприятия по смисъла 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 и 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 уведомителя е възникнало задължение за предварително уведомяване 
на КЗК, което задължение  е изпълнено.

По чл. 26, ал. 1 от ЗЗК
Въз основа на извършеното проучване Комисията установи, че в конкретния 

случай  придобиващото  едноличен  контрол  предприятие  и  неговата  икономическа 
група не осъществяват стопанска дейност на едни и същи продуктово-географски 
пазари, на които оперира придобиваното предприятие. Предвид на това не се очаква 
промяна в пазарното положение на участниците в  сделката преди и след нейното 
осъществяване, тъй като не са налице хоризонтални отношения между извършваната 
от тях дейност.  Не бяха установени и отношения на свързани пазари,  поради което 
Комисията  счита,  че  концентрацията  следва  да  бъде  безусловно  разрешена  при 
условията на 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,  с  което  се  разрешава  концентрацията  между 
предприятия.  Доколкото  искането  е  направено  от  надлежно легитимирана  страна 
(уведомителя), във формата, предписана в закона, и се отнася до посочен в чл. 66, ал. 
2 от ЗЗК акт (решение по чл. 82, ал. 3, т. 2 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. 22, ал.1, т.2,  чл. 26, ал.1 и чл.66, ал.2 от ЗЗК Комисията за 
защита на конкуренцията 

РЕШИ:



1. Разрешава концентрацията,  която ще се осъществи чрез придобиване на 
пряк  едноличен  контрол  от  страна  на   БТ Инвест ГмбХ,  гр.  Виена, 
Австрия върху „Булгартабак Холдинг” АД, гр. София  (ЕИК 831636680), 
а  чрез  него  и  на  непряк  контрол  върху  дъщерните  предприятия  на 
холдинга.

2. Постановява незабавно изпълнение на решението.

За издаване на разрешение по чл. 26 от ЗЗК, на основание чл. 1, т. 4 от Тарифата 
за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закона за 
защита на конкуренцията, 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 регистър на КЗК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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Ангелина Милева
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