РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
РЕШЕНИЕ
№ 878
гр. София, 10.09.2009 г.
Комисията за защита на конкуренцията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Александров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ :
Реджеб Мустафа
ЧЛЕНОВЕ:
Весела Антонова
Евгений Иванов
Ненко Темелков

при секретар – протоколист Милена Чуманова, разгледа в закрито заседание
на 10.09.2009г. преписка, вх. № КЗК –88/2009г., докладвана от члена на
Комисията г-жа Весела Антонова.
В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) е образувана
преписка № КЗК - 88/29.01.2009 г., във връзка с постъпило на основание чл. 24
от Закона за защита на конкуренцията, Уведомление вх. № 128-В/16.01.2009г. от
„Остерайхише Рундфунксзендер ГмбХ и Ко КГ” (Österreichisсhe Rundfunksender
GmbH & Co KG), Австрия във връзка с намерението му да придобие непряк
едноличен контрол върху търговското предприятие „Национално управление
радио и телевизионни станции”, част от „БТК” ЕАД и представляващо
съвкупност от активи, имущество, права, задължения, фактически отношения и
фирмена репутация.
С Решение № 212 от 05.03.2009 г., постановено на основание чл. 82, ал. 3,
т. 4, във връзка с чл.83, ал.1 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията
започна задълбочено проучване по горната преписка.
В хода на проучването постъпи писмо вх. № КЗК-88 от 02.09.2009г. от
упълномощените представители на Уведомителя с искане за прекратяване на
образуваното производство по преписка № КЗК-88/2009г.

На основание чл. 41, т. 5 във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 6 от Закона за защита
на конкуренцията, Комисията
РЕШИ:
Прекратява производството по преписка № КЗК-88/29.01.2009г.,
образувана по постъпило Уведомление вх. № 128-В/16.01.2009г. от
„Остерайхише Рундфунксзендер ГмбХ и Ко КГ” (Österreichisсhe Rundfunksender
GmbH & Co KG), Австрия.
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 Комисията.
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