РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

РЕШЕНИЕ
№ 989
гр. София, 22.12.2015 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева
ЧЛЕНОВЕ:
Александър Александров
Весела Андонова
Елена Димова
Зорница Даскалова
Петя Велчева
при секретар – протоколист Златимира Стайкова, разгледа в закрито
заседание на 22.12.2015г. преписка, № КЗК – 689 / 2015г., докладвана от г-жа
Зорница Даскалова -член на КЗК.
В Комисията за защита на конкуренцията е образувана преписка № КЗК689/2015г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за защита на конкуренцията
(ЗЗК), във връзка с постъпило уведомление относно намерението на „Вива
Телеком (Люксембург) С.А., Люксембург да придобие контрол върху
предприятието
ИнтерВ Инвестмънт С.а. р.л. (InterV Investment S.à.r.l.),
Люксембург.
Към Комисията е отправена молба да направи оценка на сделката и в случай,
че я квалифицира като концентрация по смисъла на чл.22 от ЗЗК, която попада в
обхвата на чл.24 от ЗЗК, да постанови решение, с което да разреши
осъществяването й, тъй като тя няма да доведе до установяване или засилване на

господстващо положение на българския пазар, което значително би попречило на
ефективната конкуренция.
Поискано е също КЗК да постанови незабавно изпълнение на решението си
съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗЗК.
Чрез съобщение в електронния (публичния) регистър на КЗК всички
заинтересовани лица бяха поканени да представят в седемдневен срок становища
относно ефекта на концентрацията върху конкуренцията. Такива становища не са
постъпили в Комисията в указания срок.
Настоящата оценка на нотифицираната сделка е извършена въз основа на
информацията и обстоятелствата, съдържащи се в уведомлението и приложенията
към него. Комисията установи следното:
І. Предприятия - участници в концентрацията
В конкретния случай участници в концентрацията са предприятието,
придобиващо контрол и придобиваното предприятие.
1.1.Предприятие, придобиващо контрол
„Вива Телеком (Люксембург) С.А. (Viva Telecom (Luxembourg) S.A.),
Люксембург – наричано за краткост Вива Телеком Люксембург, е акционерно
дружество със седалище и адрес на управление: 75, Park d’Activites, L-8308
Capellen, Великото Херцогство Люксембург. Дружеството е вписано под номер B
194431 в Търговския и дружествен регистър на Люксембург.
Регистрираният му предмет на дейност е: да придобива инвестиции в
дружества и предприятия от какъвто и да е вид, както в Люксембург, така и в
чужбина и да управлява тези инвестиции. Дружеството може по-конкретно да
придобива всякакви ценни книжа, дялове или други дялови инвестиции,
облигации, дългови ценни книжа, депозитни сертификати и други дългови
инструменти и като цяло всякакви ценни книжа или финансови инструменти,
издадени от всяко публично или частно лице чрез подписка, покупка, замяна или
всеки друг метод; може да взима участие в създаването, развитието, управлението
и контрола на всяко дружество или предприятие, както и да извършва и други
дейности.
Капиталът на Вива Телеком Люксембург е (…..)*.
Дружеството е учредено на (…..)* и до настоящия момент единствената му
дейност е свързана с подготовката за и участието в нотифицираната операция.
Дружеството се (…..)*.
1.2. Предприятие, върху което се придобива контрол
ИнтерВ Инвестмънт С.а. р.л. (InterV Investment S.à r.l.), Люксембург –
наричано по нататък ИнтерВ Инвестмънт, е дружество с ограничена
отговорност, със седалище и адрес на управление 10 rue des Romains, L-2444,
Великото Херцогство Люксембург. Дружеството е вписано под номер В 171844 в
Търговския и дружествен регистър на Люксембург.
Регистрираният предмет на дейност е: дяловото участие под каквато и да е
форма в други люксембургски или чуждестранни дружества, както и
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управлението, контрола и извличането на доход от тези участия. В частност то
може да придобива чрез вноска, опционна сделка, подписка, закупуване или по
всякакъв друг начин всякакви ценни книжа и да ги реализира посредством
продажба, преотстъпване, размяна или по друг начин. Дружеството може да дава
в заем и да отпуска на дружествата, в които притежава пряк или непряк интерес
всякакви кредити, заеми, аванси или гаранции. Дружеството може да извършва и
всякакви търговски, промишлени и финансови операции, както с движимо, така и
с недвижимо имущество, които могат да му бъдат полезни за постигането на
предмета на дейност.
Капиталът на дружеството е (…..)*.
ІІ. Предприятия, упражняващи контрол по смисъла на чл. 22, ал. 2 от
ЗЗК върху участниците в концентрацията
2.1. Вива Телеком Люксембург се намира понастоящем под (…..)*.
2.2. ИнтерВ Инвестмънт се намира под (…..)*. Доколкото след сделката
(…..)* няма да бъде предмет на настоящата оценка.
ІІІ. Предприятия с регистрация в България, върху които участниците в
концентрацията упражняват пряк или косвен контрол по смисъла на чл. 22,
ал. 3 от ЗЗК
3.1. Вива Телеком Люксембург и (…..)* не контролират предприятия в
страната.
(…..)*
3.2. ИнтерВ Инвестмънт контролира следните български дружества:
3.2.1. „Вива Телеком България“ ЕООД е вписано в Търговския регистър
при Агенцията по вписванията с ЕИК 202935492, със седалище и адрес на
управление - град София, район Красно село, бул.“Цар Борис III“ No 159, ет. 6.
Регистрираният му предмет на дейност е: дейност в областта на
телекомуникациите, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от
закона.
Едноличен собственик на капитала е ИнтерВ Инвестмънт С.а р.л (InterV
Investment S.a r.l.) – придобиваното предприятие.
3.2.2. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК) е вписано
в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181 със
седалище и адрес на управление - град София, район Младост, бул. „Цариградско
шосе“ № 115и.
Регистрираният му предмет на дейност е: Изграждане, използване и
поддържане на обществени далекосъобщителни мрежи и информационни системи
на територията на Република България, както и предоставяне на
далекосъобщителни услуги чрез тях, Предоставяне на международни обществени
далекосъобщителни услуги, изграждане на частни мрежи, търговска,
инженерингова, маркетингова и производствена дейности по далекосъобщенията,
спедиторска дейност за собствени нужди, хотелиерство, ресторантьорство,
туристическа агентска дейност и допълнителни туристически услуги.
Едноличен собственик на капитала е „Вива Телеком България“ ЕООД.
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3.2.3. „НУРТС България” ЕАД е вписано в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията с ЕИК 201105038, със седалище и адрес на управление
- град София, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. „Пейо К. Яворов“ № 2.
Регистрираният му предмет на дейност е: изграждане, използване и
поддържане на обществени електронни съобщителни мрежи и информационни
системи на територията на Република България, както и предоставяне на
електронни съобщителни услуги чрез тях, включително наземно разпространение
(излъчване) на телевизионни и радио програми, аналогов радиорелеен и сателитен
пренос, услуги по колокиране, изграждане на частни мрежи, търговска,
инженерингова, маркетингова и производствена дейности по електронните
съобщение, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон, а
за дейности които подлежат на разрешителен режим - след получаване на
съответното разрешение.
Едноличен собственик на капитала е „Българска телекомуникационна
компания” ЕАД.
3.2.4. „НУРТС Диджитъл” ЕАД е вписано в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията с ЕИК 200685249, със седалище и адрес на управление
- град София, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. „Пейо К. Яворов“ № 2.
Регистрираният му предмет на дейност е: изграждане на мрежи и
съоръжения, както и всяка стопанска дейност, която не е забранена от закона.
Едноличен собственик на капитала е „НУРТС България” ЕАД.
3.2.5. „БТК Нет” ЕООД е вписано в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията с ЕИК 131320608, със седалище и адрес на управление - град София,
район Младост, бул. „Цариградско шосе“ No 115и.
Регистрираният му предмет на дейност е: извършване на охранителна
дейност, предоставяне на охранителни услуги на „Българска Телекоменикационна
Компания“АД и контролираните от нея дружества, оказване на съдействие на
„Българска Телекоменикационна Компания“ АД във връзка с осъществяването на
нейната дейност по изграждане, използване и поддрържане на обществени
далекосъобщителни мрежи на територията на Република България, предоставяне
на далекосъобщителни и информационни услуги и услуги, свързани с радио и
телевизионно разпостранение чрез тях, както и мобилни и клетъчни
далекосъобщителни услуги, предоставяне на международни обществени
далекосъобщителни услуги, изграждане на обособени мрежи, търговски,
инжинерингови и маркетингови производствени дейности, свързани с
далекосъобщенията, спедиторска дейност за собствени нужди, както и всяка друга
незабранена от закона дейност.
Едноличен собственик на капитала е „Българска Телекомуникационна
Компания” ЕАД.
ІV. Характер, правна форма и цел на концентрацията
4.1. Правна форма и характер на сделката
В подкрепа на своето намерение да осъществи концентрация между
предприятия, Вива Телеком Люксембург представя (…..)*.
Хронологията на обстоятелствата, довели до пристъпване към продажба на
дяловете, започва (…..)*.
В следствие на неизпълнение на задължения (…..)* е настъпило правно
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основание за продажбата на заложените дялове. Съгласно данните от
уведомлението и разпоредбите на (…..)*, планираната сделка е резултат именно
от това неизпълнение. Пред Комисията като доказателство бе предоставена
извадка от Договора за залог (…..)*, която също потвърждава горните
обстоятелства. Договорът за залог, заедно с (…..)*, са правните основания за
пристъпване към продажба на заложените дялове.
(…..)*
В резултат от приключването на операцията, Вива Телеком Люксембург ще
притежава всички дялове от капитала на придобиваното предприятие.
(…..)*
4.2 Цел на сделката
(…..)*
V. Съответни
концентрацията

пазари,

на

които

оперират

участниците

в

5.1 За да дефинира съответния пазар, Комисията се позовава на реално
осъществяваната стопанска дейност от участниците в концентрацията, съответно
стоките и/или услугите, които предлагат.
5.1.1 Придобиващо контрол предприятие
Вива Телеком (Люксембург) С.А. (Viva Telecom (Luxembourg) S.A.)
(…..)*.
5.1.2 Придобивано предприятие
ИнтерВ Инвестмънт С.а. р.л. (InterV Investment S.à r.l.), чрез
контролираните от него дружества осъществява електронни съобщителни услуги
на територията на Република България и по-специално:
- фиксирани гласови телефонни услуги;
- мобилни гласови телефонни услуги;
- достъп до Интернет и пренос на данни;
- разпространение на радио- и телевизионни програми;
- наземно цифрово радио- и телевизионно разпръскване;
- предоставяне на линии под наем;
- услугата „колокация“.
Основните видове услуги, предлагани от „БТК“ ЕАД, се извършват под
търговското наименование ВИВАКОМ и обхващат: фиксирана и мобилна гласова
телефонна услуга, пренос на данни, включително широколентови услуги,
разпространение на радио- и телевизионни програми. По отношение на тези
услуги БТК оперира, както на пазара на едро, така и на пазара на дребно за
предоставяне на услуги на крайни потребители.
Основната дейност на „НУРТС България” ЕАД е свързана с притежаването
на инфраструктура по радио и телевизионно радиоразпръскване.
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НУРТС Диджитъл“ предоставя услуги по наземно цифрово телевизионно
разпръскване.
Основната дейност на „БТК Нет” ЕООД е свързана с някои съпътстващи
дейността на групата услуги, като охранителни услуги, пренос на трафик и др.
5.2. Пазари, върху които сделката ще окаже въздействие
Доколкото нито придобиващото контрол дружество, съответно и
дружествата от групата Вива Телеком (Люксембург) С.А., нито придобиваното
дружество и предприятията контролирани от него са активни на един и същ
съответен пазар, нито на продуктов пазар, който предхожда или следва пазара, на
който е активен другият участник в концентрацията, както и на тясно свързан
съседен пазар, може да се направи извод, че няма пазари, върху които сделката ще
окаже въздействие.
Според Методиката на КЗК за извършване на проучване и определяне на
пазарното положение на предприятията на съответния пазар1, 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 КЗК2 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
Декларирано3 е, че сумата на общите обороти, реализирани за 2014г. на
територията на Република България от обичайната дейност на участниците в
концентрацията, изчислена в съответствие с чл. 25 от ЗЗК, е в размер на (…..)*
лева, разпределени както следва:
- придобиващо предприятие - приблизително (…..)* лева. (…..)*
- Оборотът на придобиваното предприятие и контролираните от него
дружества в България за 2014 год., възлиза приблизително на (…..)* лева.
Във връзка с 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
Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, концентрация между предприятия е налице
при настъпване на трайна промяна в контрола, когато едно или няколко лица,
упражняващи вече контрол върху най-малко едно предприятие, придобият чрез
1 Решение на КЗК № 393/21.04.2009г.
2 напр. Решения №1421/2014г., №476/2012г., №164/2012г., №1267/2011г., №625/2011г., №230/2011г.
3/ съгласно Уведомлението и приложените доказателства
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покупка на ценни книжа, дялове или имущество, чрез договор или по друг начин
пряк или косвен контрол върху други предприятия или части от тях.
В този смисъл Комисията в своите решения приема, че всяка промяна в
лицето или лицата, упражняващи решаващо влияние върху едно предприятие или
част от него, води до промяна в структурата на предприятието и представлява
концентрация между предприятия.
В настоящия случай придобиването на целия капитал на ИнтерВ
Инвестмънт от страна на Вива Телеком Люксембург ще позволи на купувача по
сделката да придобие едноличен контрол и да определя самостоятелно
търговската политика на предприятието и на неговите дъщерни дружества.
Комисията приема, че Вива Телеком Люксембург (…..)*.
Следва да се подчертае, че оценката на Комисията относно бъдещия контрол,
който ще се упражнява върху ИнтерВ Инвестмънт и неговите дъщерни
предприятия в страната се основава на данните от уведомлението, приложените
доказателства, допълнително предоставената информация, разпоредбите на
(…..)*, декларираните бъдещи намерения на уведомителя.
При извършване на анализи, за КЗК са водещи както нейният опит до
момента, така и опита на ЕК, обобщен в Консолидираното юрисдикционно
известие на Комисията съгласно Регламент (EО) № 139/2004 на Съвета относно
контрола върху концентрациите между предприятия. В случаите на (…..)*.
Настоящият случай изпълнява всички изисквания за такъв контрол, предвид
(…..)*.
Предвид доказаните и декларираните параметри, условия и механизъм на
бъдещата сделка, (…..)*.
Доколкото в резултат от цялостната операция ще настъпи промяна в лицето,
което контролира понастоящем ИнтерВ Инвестмънт, то следва да се приеме, че тя
води до качествена промяна и в контрола, упражняван върху предприятието, с
което в случая са изпълнени критериите на разпоредбата на чл.22, ал.1, т. 2 от
ЗЗК.
С оглед гореизложеното и при така заявените параметри и условия на
оценяваната операция, Комисията приема, че тя има за резултат осъществяването
на концентрация между предприятия, изразяваща се в придобиване на едноличен
контрол от страна на Вива Телеком Люксембург (…..)* върху
ИнтерВ
Инвестмънт, Люксембург.
По отношение на евентуалното реализиране на опциите (…..)*. В случай на
тяхното реализиране, следва да се има предвид, че това ще измени параметрите на
оценената сделка и ще подлежи на нова нотификация пред компетентното
ведомство по конкуренция.
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
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два алтернативни критерия, а именно оборотът на всяко едно от поне две от
предприятията – участници в концентрацията, или оборотът на предприятиетоцел, 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.
Предвид декларираните параметри на сделката, в резултат на което са
определени участниците в нея – придобиваното предприятие и лицето, което ще
придобие контрол, Комисията установи, че реализираните от участниците
обороти покриват изискванията на чл.24, ал.1 от ЗЗК, но не изпълняват праговете
за оборот, предвидени в Регламент (EО) № 139/2004 на Съвета относно контрола
върху концентрациите между предприятия.
По чл. 26, ал. 1 от ЗЗК
Комисията установи, че лицата, които контролират Вива Телеком
Люксембург, осъществяват дейности на територията на страната (…..)*, като тези
дейности не са идентични с
осъществяваните от българските дружества,
намиращи се под контрола на ИнтерВ Инвестмънт. Не бяха установени също
вертикални отношения или такива на тясно свързани съседни пазари.. В своята
практика КЗК е възприела виждането, че в такива случаи, когато не са налице
хоризонтални или вертикални ефекти, които да възникват като следствие от
операцията, то осъществяването на концентрацията не засяга конкуренцията на
никой съответен български пазар. Отсъствието на пазари, върху които сделката
ще окаже въздействие, предполага, че нейното осъществяване не води до каквото
и да е изменение в структурата на тези пазари.
Предвид резултатите от извършената оценка Комисията счита, че сделката
следва да бъде 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, с което се разрешава концентрацията между
предприятия. Доколкото искането е направено от надлежно легитимираната
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 смята, 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 едноличен контрол от страна на „Вива Телеком
(Люксембург) С.А. (Viva Telecom (Luxembourg) S.A.), Люксембург (рег. № B
194431) върху
ИнтерВ Инвестмънт С.а. р.л. (InterV Investment S.à r.l.),
Люксембург (рег. номер В 171844) и неговите дъщерни предприятия в Република
България, идентифицирани в Раздел ІІІ, т.3.2 от настоящото решение.
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 таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията
по ЗЗК, ЗОП и ЗК, уведомителят следва да заплати такса в размер на (…..)* лв.
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:
...........................................
Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
..........................................
Ангелина Милева
ЧЛЕНОВЕ:
...................................
Александър Александров
...................................
Весела Андонова
...................................
Елена Димова
………………………
Зорница Даскалова
.....................................
Петя Велчева
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